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Geachte dames en heren,
De adoptieouderverenigingen verenigd in het AdoptieOudersOverleg hebben met ontsteltenis
kennis genomen van het voornemen van de regering de gelimiteerde belastingaftrek voor
gezinsvorming d.m.v. interlandelijke adoptie te schrappen. Naar onze mening onttrekt Nederland
zich hiermee aan haar verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het Haags Adoptieverdrag dat door
onze overheid is geratificeerd. Uit dit verdrag immers volgt de verplichting om interlandelijke adoptie
te faciliteren als maatregel van kinderbescherming.
De Nederlandse overheid heeft de laatste jaren herhaalde malen maatregelen genomen die ertoe
geleid hebben dat interlandelijke adoptie feitelijk onbereikbaar geworden voor mensen met een
inkomen minder dan tweemaal modaal. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de
overheid adoptie niet langer beschouwt als maatregel van kinderbescherming maar als een
particuliere keuze van gezinsvorming.
Mede daarom hebben wij met verbazing kennis genomen van de argumentatie op grond waarvan
de regering tot het voornemen is gekomen om de belastingaftrek te schrappen. Er wordt immers
gerefereerd aan het feit dat de belastingaftrek voor adoptie slechts is ontstaan ten gevolge van het
feit dat er volledige belastingaftrek bestond voor de extra kosten van bevalling, met de bedoeling de
bestaande ongelijkheid tussen deze twee mogelijkheden van gezinsvorming weg te nemen.
Nu de kosten van bevalling zijn opgenomen in de basisverzekering is de regering van mening dat
er geen reden meer bestaat voor de handhaving van de belastingaftrek voor adoptie. Let wel,
zonder dat de overheid enig initiatief heeft genomen om de kosten van (interlandelijke) adoptie
anderzins te compenseren.
Wij roepen u met klem op om de regering te wijzen op haar verantwoordelijkheid t.a.v. de
interlandelijke adoptie en de groeiende ongelijkheid tussen de beide vormen van gezinsvorming en
te verzoeken een passend alternatief te bieden waardoor minimaal de bestaande belastingaftrek
gehandhaafd blijft. In dit kader verwijzen wij u naar de strekking van de motie die door uw lid de
heer Van der Vlies (SGP) op 3 oktober 2007 is ingediend.
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Wie zijn wij?
Het AdoptieOudersOverleg (AOO) wordt gevormd door vijf adoptieouderverenigingen: Landelijke
Vereniging Adoptieouders (LAVA), Adoptie Vereniging de Rode Draad (AVRD, kinderen uit
China/Taiwan), Belangenvereniging van Zelfdoeners in Adoptie (BZA), Adoptie Vereniging der
Gereformeerde Gezindte (AVGG), en Adoptievereniging Protea (kinderen uit Zuid-Afrika). 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.
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AdoptieOudersOverleg

G.W. Willemsen
LAVA

J. Hekhuis
AVRD

AK: Nieuwland
BZA

L. van der Lelij
AVGG

M. Boender
Protea

2/2

