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In reactie op de door het lid Van der Staaij c.s. ingediende en aangenomen motie bij de behandeling
in de Tweede Kamer ter vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie (VI) voor
het jaar 2007 (30 800, nr. 66, d.d. 18 januari 2007) bericht ik u mede namens de minister voor Jeugd
en Gezin het volgende.
In eerdere berichtgeving naar de Kamer1 heb ik aangegeven dat ik als minister van Justitie
verantwoordelijk ben voor het voortraject inzake interlandelijke adoptie. Ten aanzien van de nazorg
is het uitgangspunt dat de uitvoering daarvan moet worden gefaciliteerd of verzorgd binnen de
bestaande infrastructuur door middel van aansluiting bij de brede voorzieningen van jeugdzorg.
Daarmee is de nazorg voor adoptiegezinnen na plaatsing van een kind uit het buitenland in een
Nederlands gezin de primaire verantwoordelijkheid voor mijn collega-minister voor Jeugd en Gezin.
Daarbij is zijn ambitie dat de Centra voor Jeugd en Gezin in beginsel voor alle ouders en hun
kinderen toegankelijk zijn. Deze centra kunnen snel ondersteuning bieden bij meer algemene
vraagstukken rond het opgroeien en opvoeden en vormen een schakel naar de zwaardere
jeugdzorg, indien dat nodig is. Daarbij zal er oog moeten zijn voor specifieke vragen van adoptief
ouders en moet er bij instellingen voldoende kennis en kunde aanwezig zijn van
adoptiegerelateerde problematiek.
Door mijn ambtgenoot voor Jeugd en Gezin wordt thans bezien op welke wijze de nazorgtaken van
de SAV gecontinueerd kunnen worden. Zodra dit duidelijk is, zullen tussen beide ministeries nadere
afspraken worden gemaakt over de overheveling van middelen.
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In lijn hiermee heb ik, ruim van tevoren vanuit een oogpunt van behoorlijk bestuur, mijn voornemen
aan de SAV kenbaar gemaakt om de subsidie voor de VIB per 2008 af te bouwen. Hangende de
besprekingen met mijn ambtgenoot voor Jeugd en Gezin zal ik geen stappen zetten tot feitelijke
afbouw van de subsidie aan de SAV. Dat is eerst aan de orde nadat duidelijkheid is over het
toekomstperspectief. Ik verwacht overigens de SAV hierover binnen enkele weken te kunnen
berichten.

De Minister van Justitie,
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