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Geachte vertegenwoordigers van het AdoptieOudersOverleg,
Inleiding
In uw brief van 5 oktober 2005 geeft u aan dat u zich heeft laten informeren over de
Zorgverzekeringswet en dat u nog een aantal vragen heeft over het begrip wonen en over
de aanvullende verzekering.
De procedures voor adoptie heeft u geschetst in matrixvorm. Hieronder zijn die gegevens
weergegeven.

"Escortland"

"Haalland"

Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Telefoon (070) 340 79 11
Fax (070) 340 78 34

Geratificeerd
Kind komt aan op Schiphol,
in Nederland erkende
adoptie-uitspraak. Kind is
Nederlander.

Kind wordt overgedragen, in
land van herkomst, in NL
erkende adoptie-uitspraak.
Periode tussen feitelijke
overdracht en formalisering
adoptie.

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG

Niet-geratificeerd
Kind komt aan op Schiphol, geen
of geen in NL erkende adoptieuitspraak. Machtiging voorlopig
verblijf; aanvraag
verblijfsvergunning. Na positieve
uitspraak rechter over adoptie
krijgt kind Nederlandse
nationaliteit.
Kind wordt overgedragen in land
van herkomst, geen of geen in
NL erkende adoptie-uitspraak.
Feitelijke overdracht. Na
positieve uitspraak rechter over
adoptie krijgt kind Nederlandse
nationaliteit.

Correspondentie uitsluitend
richten aan het postadres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Internetadres:
www.minvws.nl
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Het begrip wonen
Op grond van de Zorgverzekeringswet, die op 1 januari 2006 in werking treedt, moeten
verzekeringsplichtigen een zorgverzekering sluiten. Verzekeringsplichtig zijn mensen die
verzekerd zijn op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), en dat zijn,
voor zover hier relevant, mensen die in Nederland wonen.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is gezaghebbend is bij de interpretatie van het begrip
"wonen" in de volksverzekeringen , waartoe de AWBZ behoort. Ik heb daarom de vraag
over de interpretatie van het begrip wonen aan de SVB voorgelegd. Als antwoord ontving ik
de volgende informatie.
In het algemeen gaat de SVB er vanuit dat kinderen niet zelfstandig kunnen wonen.
Als kinderen in het gezin van de ouders leven, worden zij derhalve geacht daar te wonen
waar de ouders wonen. In het geval van buitenlandse adoptiekinderen betekent dit dat zij
vanaf het moment waarop zij deel gaan uitmaken van het gezin van de adoptieouders
geacht kunnen worden te wonen waar de adoptieouders wonen.
De vraag is vervolgens vanaf welk moment buitenlandse adoptiekinderen tot het gezin van
de adoptieouders gaan behoren. Ingeval sprake is van een adoptie die wordt bestreken door
het Haags Adoptieverdrag is dit het moment waarop de adoptie plaatsvindt. Ingevolge het
beleid van de SVB wordt in die situatie namelijk het kind als eigen kind van de adoptieouders aangemerkt ongeacht de vraag of sprake is van een zogenoemde sterke of zwakke
adoptie.
Als een kind wordt geadopteerd naar buitenlands recht en het Haags Adoptieverdrag niet
van toepassing is, wordt de juridische situatie anders. In dat geval wordt het kind namelijk
niet vanaf het moment van de adoptie als eigen kind aangemerkt. Wel kan het kind in die
situatie als pleegkind en dus als behorend tot het gezin van de adoptieouders worden
aangemerkt, vanaf het moment waarop naar buitenlands recht de adoptie plaatsvindt en het
kind aan de hoede van de adoptiefouders wordt overgedragen.
Wat betreft de implicaties van voorgaande uitgangspunten voor de vraag in welk land
buitenlandse adoptiekinderen wonen, ligt het in de rede om aan te nemen dat indien een
kind wordt geacht te behoren tot een gezin, dit kind tevens woont in hetzelfde land als waar
de ouders uit het gezin wonen.
Concluderend kan worden gesteld dat, behoudens contra-indicaties, een in het buitenland
wonend kind als in Nederland wonend kan worden aangemerkt vanaf het moment dat dit
kind naar buitenlands recht wordt geadopteerd door in Nederland wonende adoptieouders.
De vraag of de adoptie naar buitenlands recht al dan niet van rechtswege wordt
overgenomen in Nederland is daarbij in beginsel niet van belang.
Bij het voorgaande dient te worden opgemerkt dat indien het kind niet feitelijk in het gezin
van de ouders wordt opgenomen of na aanvankelijke opname in het gezin niet met dit gezin
naar Nederland vertrekt, dit een contra-indicatie kan vormen die aan het aannemen van
ingezetenschap in Nederland aan de weg kan staan. Ingevolge het beleid van de SVB is deze
situatie aan de orde als het verblijf buiten het gezin langer duurt dan zes maanden. In die
situatie zal in beginsel worden aangenomen dat het kind niet langer in het gezin verblijft en
zal dit derhalve aan het aannemen van ingezetenschap in Nederland in de weg staan.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Blad

3
Kenmerk

Z/VV-2646792

Aanvullende verzekering
Zoals u terecht stelt in uw brief is het mij op grond van Europese regels niet mogelijk de
verzekeraars voor de aanvullende verzekering een acceptatieplicht op te leggen.
In het kader van de invoering van de Zorgverzekeringswet zullen verzekeraars de aanvullende verzekering in stand laten, ook wanneer men de basisverzekering bij een andere
verzekeraar sluit. Dit geldt voor degenen die nu al een aanvullende verzekering hebben
gesloten. Uw verzoek om adoptiefkinderen te beschouwen als eigen kinderen voor de
aanvullende verzekering zal ik doorgeleiden aan Zorgverzekeraars Nederland in Zeist. Dat is
de koepelorganisatie van de zorgverzekeraars.
Met vriendelijke groet,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de Directeur Zorgyprziikoringon,

