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Geachte heer Wiegel,
Op 1 jan 2006 gaat het zorgstelsel veranderen. Vanaf die datum is er een wettelijke
zorgverzekering voor iedereen. Zo staat te lezen in de folder “bent u ziekenfonds of
particulier?’. Deze wijziging willen wij graag aangrijpen om uw aandacht te vragen voor de
acceptatie van adoptiekinderen op een aanvullende ziektekostenverzekering.
Wie zijn wij?
Het AdoptieOudersOverleg (AOO) wordt gevormd door vijf adoptieouderverenigingen:
Adoptie Vereniging der Gereformeerde Gezindte (AVGG), Adoptie Vereniging de Rode Draad
(AVRD, kinderen uit China/Taiwan), Belangenvereniging van Zelfdoeners in Adoptie (BZA),
Landelijke Vereniging Adoptieouders (LAVA) en Adoptievereniging Protea (kinderen uit ZuidAfrika). Het AOO behartigt de belangen van (aspirant) adoptieouders en hun eventuele
adoptiekinderen. Wij behartigen deze belangen niet alleen bij de bij adoptie betrokken partijen
zoals vergunninghouders, het ministerie van Justitie en de Raad voor de Kinderbescherming,
maar ook bij partijen die niet bij de adoptie betrokken zijn maar waarvan het onderwerp wel
van belang is voor (aanstaande) adoptieouders. Zorgverzekeringen is zo’n onderwerp.
Wat willen wij?
In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat iedereen die in Nederland woont en of hier
loonbelasting betaalt verplicht is een individuele zorgverzekering af te sluiten.
Ziektekostenverzekeraars zijn verplicht deze verzekeringsplichtige personen op de
(basis)ziektekostenpolis te accepteren. Met deze acceptatieplicht zijn wij als AOO erg blij. U
adviseert ziektekostenverzekeraars uit het buitenland komende adoptiekinderen en
pleegkinderen gelijk te stellen aan biologisch eigen kinderen en deze kinderen zonder
selectie op de verzekeringspolis van de ouder(s) te accepteren als er sprake is van
duurzame/definitieve opname in het gezin. Deze richtlijn is in de jaren tachtig opgesteld door
het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ). De
ervaring leert dat non-selecte acceptatie helaas niet altijd gebeurt. Soms komt dit voor bij
‘gezonde’ geadopteerde kinderen en met grotere regelmaat bij kinderen waar iets mee is
(zogenaamde special need kinderen).
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Wij betreuren het dat uw richtlijn niet door alle ziektekostenverzekeraars wordt overgenomen.
Voor ons zijn adoptiekinderen vooral ‘onze’ kinderen. Familierechtelijk zijn adoptiekinderen
gelijk aan biologisch eigen kinderen, nadat de adoptie naar Nederlands recht tot stand is
gekomen. Bij zogenaamde verdragslanden (landen die het Haags Adoptieverdrag hebben
geratificeerd) is dit de facto al het geval nog voordat de kinderen voet op Nederlandse bodem
zetten. Bij het maken van onderscheid tussen adoptiekinderen en biologisch eigen kinderen is
er naar onze mening dan ook sprake van een rechtsongelijkheid, die onredelijk en
onwenselijk is.
De basisverzekering kan straks worden uitgebreid met een aanvullende verzekering. Deze
aanvullende verzekering kent geen (wettelijke) acceptatieplicht. Gezien de ‘acceptatieervaringen’ in het huidige stelsel ligt hier voor ons een punt van zorg. Daarom vragen wij u uw
achterban met klem aan te bevelen met ingang van 1 januari aanstaande dezelfde regels te
hanteren voor de acceptatie van adoptiekinderen en biologisch eigen kinderen op
aanvullende verzekeringen. Het acceptatiemoment zouden wij het liefst zien vanaf het
moment van overdracht.
Zorgverzekeraars staan midden in de samenleving. Adoptie is een verschijnsel dat
uitdrukkelijk ook bij deze samenleving hoort. Wij doen een beroep op de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van u en uw leden om adoptiekinderen en biologische kinderen gelijke
zorg onder gelijke voorwaarden bieden..
Gezien het grote belang voor de ouders en de korte termijn tot inwerkingtreding van de
nieuwe Zorgverzekeringswet zouden wij een spoedige reactie erg op prijs stellen. Indien
gewenst, zijn wij bereid om een en ander zowel mondeling als schriftelijk nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
AdoptieOudersOverleg
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