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Onderwerp Reactie instellen rootsfonds

Geachte mevrouw Steijns,

uw brief van 22 maart 2022 heb ik in goede orde ontvangen. Dank voor uw
betrokkenheid bij het onderwerp interlandelijke adoptie. Naar aanleiding van uw
brief informeer ik u als volgt.

U verzoekt of tijdens het commissiedebat op het terrein van personen- en
familierecht van 24 maart j.l. zou kunnen worden gesproken over de oprichting
van een rootsfonds voor interlandelijk geadopteerden. Daarbij geeft u aan dat een
rootsfonds voor geadopteerden veel problemen uit de weg kan helpen en efficiënt
kan zijn.

Ik kan u melden dat tijdens het debat van24 maart j.l. naar aanleiding van een
vraag van Tweede Kamer-lid Van Nispen is stilgestaan bij het al dan niet inrichten
van een onderzoeksfonds, om geadopteerden de mogelijkheid te geven om zelf
aan waarheidsvinding te kunnen doen. Deze vraag komt inhoudelijk overeen met
uw pleidooi tot de oprichting van een rootsfonds.

Voor mijn reactie op deze vraag verwijs ik u voor een gedetailleerde weergave
graag naar het verslag van het commissiedebatl. Ik heb aangegeven dat er geen
fonds wordt opgericht, maar dat ik het ondersteuningsaanbod aan geadopteerden
zal versterken. Daartoe wil ik met de komst van het expertisecentrum
interlandelijke adoptie een plek creëren waar geadopteerden terecht kunnen met
hulpvragen over hun adoptie en afkomst; zoals over zoektochten/ maar ook voor
toegang tot dossiers en voor juridische en psychosociale ondersteuning.
Daarnaast wil ik het ondersteuningsaanbod aan geadopteerden verbeteren door
het versterken van de bestaande belangenorganisaties voor interlandelijke
adoptie. Daartoe wordt op dit moment een subsidieregeling uitgewerkt. Hiermee
wordt voorzien in een duurzame ondersteuning van een zo breed mogelijke
doelgroep interlandelijk geadopteerden, zowel nu als in de toekomst.
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Hierin houd ik vast aan de lijn van mijn ambtsvoorganger die op verzoek van de
Tweede Kamer dit standpunt in de Kamerbrief dd. 10 december 2021 nogmaals
heeft toegelicht2.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nadere toelichting
wensen dan kunt u contact opnemen met Elsje Lagerberg (Senior
Beleidsmedewerker) via e.m.lagerberg@minjenv.nl.

Met vriendelijke groet,
De Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

E. van Amelsfort
Directeur Jeugd, Fami lie en Aa npak Criminaliteitsfenomenen

2 Kamerbrief over inhoudelijke inrichting expertisecentrum interlandelijke adoptie
en vervolgtraject I Kamerstuk I Rijksoverheid.nl
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