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Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 

Geachte mevrouw Deijle, 

Uw brieven van 27 juni 2022, 23 mei 2022 en 9 mei 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 pleit in deze brieven voor het treffen van een regeling voor 'individuele' 
rootsreizen. Daarbij plaatst u in uw laatste brief de kanttekening bij het 
ondersteuningsaanbod van rootsreizen aan groepen. Als argumenten draagt u aan 
dat een zoektocht individueel en persoonlijk is en dat niet iedere geadopteerde 
geholpen is met generieke ondersteuning. 

Zowel door mijn voorganger als door mijzelf is gekozen voor een 
expertisecentrum Interlandelijke Adoptie als een langjarige - en daarmee 
duurzame - generieke ondersteuningsvoorziening, waarbij ondersteuning op maat 
kan worden geboden. En om geen rootsfonds in te stellen waaruit individuele 
rootsreizen kunnen worden gefinancierd. Deze keuzes zijn onlangs door de 
meerderheid van de Tweede Kamer geaccordeerd. 

Zoals ik in het commissiedebat van 16 juni 2022 heb aangegeven, zal het 
expertisecentrum maatwerk en diensten bieden aan alle geadopteerden, zowel nu 
als in de toekomst. Geadopteerden kunnen bij het expertisecentrum rekenen op 
individuele ondersteuning. Daarmee is het een duurzame investering voor alle 
geadopteerden die vragen hebben over hun afstamming en identiteit, of behoefte 
hebben aan andere vormen van ondersteuning, zoals psychosociale steun. 

Daarnaast is er een subsidieregeling in voorbereiding. Met subsidie kunnen 
belangenorganisaties interlandelijke adoptie hun ondersteuningsaanbod aan zowel 
individuele - als aan groepen geadopteerden versterken. Het organiseren van 
rootsreizen in klein verband behoort hierbij ook tot de mogelijkheden. 
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Separaat kom ik terug op uw verzonden brief op 18 juli 2022 betreffende uw 
oproep voor herziening van afwijzing aansprakelijkstellingen. 

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

E. van Amelsfort 
Directeur Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen 
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