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In uw brief van 18 maart 2010 verzoekt u de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk
te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe regeling
financiële tegemoetkoming adoptiekosten.
Bij brief van 24 november 2008 (TK 2008-2009, 29 689 en 31 265, nr. 231) heb
ik u geïnformeerd over de hoofdlijnen van de regeling die de aftrekmogelijkheid
van buitengewone uitgaven wegens adoptie, zal vervangen. Ik heb daarbij
aangegeven dat de beoogde tegemoetkoming zal bestaan uit een inkomensonafhankelijke bijdrage van € 3.700,- . Het bedrag zal jaarlijks geïndexeerd
worden. Ook heb ik aangegeven dat de regeling zal worden uitgevoerd door het
Agentschap SZW en dat de regeling (naar verwachting met terugwerkende
kracht) per 1 januari 2009 in werking zal treden.
Teneinde een wettelijke grondslag voor de regeling te creëren zullen aan de Wet
opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) twee artikelen worden
toegevoegd.
Het Agentschap SZW is inmiddels aan de slag gegaan om de uitvoering van de
regeling voor te bereiden. Zo worden adoptieouders via een website op de hoogte
gehouden van de stand van zaken en kunnen zij zich aanmelden voor een
mailinglist. Doel van deze mailinglist is dat adoptieouders door het Agentschap
worden geïnformeerd zodra de regeling in werking treedt en zij hun aanvraag
voor tegemoetkoming kunnen indienen.
Ingevolge de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens bereidt het
Agentschap een rechtstreekse aansluiting bij de Gemeentelijke Basisadministratie
voor, zodat het zelfstandig de voor de regeling benodigde gegevens met
betrekking tot de adoptieouders kan verifiëren. Ook zal het Agentschap een
rechtstreekse verbinding leggen met de Stichting Adoptievoorzieningen teneinde
te kunnen verifiëren of de adoptie in overeenstemming met de Wobka tot stand is
gekomen. Hierdoor kunnen de adoptieouders volstaan met het indienen van de
aanvraag.
Het Agentschap werkt aan een digitaal aanvraagformulier, waarmee met behulp
van DigiD een aanvraag kan worden ingediend en geen papieren
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aanvraagformulier meer nodig is. Hiermee worden de administratieve lasten voor
de adoptieouders tot een minimum beperkt.

Directoraat-Generaal
Preventie, Jeugd en
Sancties
Directie Justitieel Jeugdbeleid
afdeling Civiel

De Minister van Justitie,

Datum
26 april 2010
Ons kenmerk
5647699/10/DJJ

Pagina 2 van 2

