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Aanvraagformulier voor de Regeling Tegemoetkoming Adoptiekosten 
Een aanvraag voor deze tegemoetkoming kan uitsluitend ingediend worden van 1 januari 
2012 tot en met 31 december 2015. 
 

 
Invulinstructie 
 

Inleiding 
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten van een interlandelijke 
adoptie. Dit is op grond van de Regeling Tegemoetkoming Adoptiekosten.
 

Indienen aanvraag 
Uw aanvraag kunt u indienen van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015. Het moet gaan om een adoptie 
uit een ander land die tot stand is gekomen tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2013. U kunt tot 3 jaar nadat u 
het kind heeft geadopteerd, de aanvraag indienen bij het Agentschap SZW.  
Voorbeeld: Als de adoptie is afgerond voor 1 januari 2012, dan kunt u uw aanvraag indienen tot 1 januari 2015. 
 
Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet uiterlijk 3 jaar nadat het kind is geadopteerd 
door Agentschap SZW zijn ontvangen. U stuurt het formulier aan: 

Agentschap SZW 
Afdeling Nationale Regelingen 
Postbus 93249 
2509 AE  Den Haag 
 
U kunt voor elk adoptieproces maximaal één aanvraag indienen. Als u meerdere kinderen tegelijkertijd heeft 
geadopteerd, hoeft u maar één aanvraag in te dienen. Mocht u voor meerdere kinderen meerdere procedures 
hebben doorlopen, dan kunt u meerdere aanvragen indienen. Per adoptiekind wordt maar éénmaal een 
tegemoetkoming verstrekt van € 3.700. 
 
Uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag wordt op een aanvraag beslist. U zult dan een beschikking 
ontvangen. 
 
Hebt u vragen over de Regeling Tegemoetkoming Adoptiekosten, dan kunt u de website van het Agentschap SZW 
raadplegen (www.agentschapszw.nl) of contact opnemen met het Agentschap SZW: 
Telefoon 070 315 2186 
Email   adoptiekosten@agentschapszw.nl 
 
 

http://www.agentschapszw.nl/
mailto:adoptiekosten@agentschapszw.nl
SNagy
Getypte tekst
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Aanvraagformulier voor de Regeling Tegemoetkoming Adoptiekosten 

 
1 Gegevens 

 

Voorletter(s) aanvrager:       

Tussenvoegsel aanvrager:       

Achternaam aanvrager:                              

Geslacht aanvrager:  Man  Vrouw    

Straatnaam:       

Huisnummer:       

Postcode:       

Plaatsnaam:       

Land:       

E-mailadres aanvrager:       

Telefoonnummer aanvrager:       

  

BSN nummer aanvrager:       

BSN nummer partner (indien van toepassing):       

BKA nummer:       

BSN nummer adoptiekind 1:       

BSN nummer adoptiekind 2:       

BSN nummer adoptiekind 3:       

BSN nummer adoptiekind 4:       

  

IBAN nummer aanvrager:       

BIC code aanvrager:       
 

Informatie
BSN nummer Het Burger Service Nummer is een uniek persoonsnummer dat bestaat uit (8 of) 9 cijfers. Uw BSN staat op uw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs.

SNagy
Notitie
Marked ingesteld door SNagy

Informatie
BSN nummer Het Burger Service Nummer is een uniek persoonsnummer dat bestaat uit (8 of) 9 cijfers. Uw BSN staat op uw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs.

Informatie
BKA nummerVul hier het B.K.A.-nummer (=Buitenlands Kind ter Adoptie) in. Dit nummer ontvangt u na inschrijving bij het Bureau Voorlichting Informatie Adoptie (Bureau VIA) bij aanvang van de adoptieprocedure. Dit nummer wordt in de bevestigingsbrief genoemd van het Bureau VIA.Voorbeeld: 20093/0015 (Het BKA-nummer bestaat altijd uit 10 karakters).2009: het jaartal van de aanmelding3: het kwartaal van het jaar van de aanmelding/0015: het volgnummer van de aanmeldingOok wanneer u meerdere kinderen tegelijkertijd adopteert, ontvangt u één BKA-nummer.

Informatie
BSN nummer  Het Burger Service Nummer is een uniek persoonsnummer dat bestaat uit (8 of) 9 cijfers. Uw BSN staat op uw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs.

Informatie
IBAN nummerIBAN is de afkorting voor International Bank Account Number. Het IBAN van Nederlandse bankrekeningnummers bestaat uit 18 tekens (cijfers en letters) en het huidige rekeningnummer komt er in voor. Voorbeeld: Het IBAN van rekeningnummer 123456789 van de Rabobank is NL44RABO0123456789. Op uw rekeningafschriften, uw omgeving voor internetbankieren of via de website http://www.ibanbicservice.nl/ kunt u achterhalen wat uw IBAN is.

Informatie
BIC codeBIC staat voor Bank Identifier Code (BIC). De BIC is de internationale identificatiecode van een bank. Elke bank heeft een eigen unieke code van 8 of 11 tekens. De BIC van de Rabobank is bijvoorbeeld: RABONL2U. Op uw rekeningafschriften, uw omgeving voor internetbankieren of via de website http://www.ibanbicservice.nl/ kunt u achterhalen wat uw BIC is.
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2 Bijlagen 

 
Indien van toepassing Instemmingsformulier 

 
 

3 Ondertekening 
Om uw aanvraag in behandeling te nemen, moet het formulier ondertekend worden door de in onderdeel 1 
genoemde aanvrager. 
 
Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik dat het formulier volledig, juist en naar waarheid is ingevuld. 
Ook ben ik mij ervan bewust dat Agentschap SZW met mij correspondeert op het adres, zoals dat staat  
geregistreerd in de Gemeentelijke basisadministratie. Indien ik in het buitenland woon, gebruikt 
Agentschap SZW de adresgegevens uit onderdeel 1. 

 

Naam aanvrager:       

Plaats:       

Datum:       

Handtekening: 

 

 

 

 
Naam partner (indien van
toepassing:       

Plaats:       

Datum:       

Handtekening: 

 

 

 

Informatie
2 BijlagenNaast dit aanvraagformulier dient u, indien van toepassing, een instemmingsformulier (Bijlage A) in te vullen en mee te sturen met de subsidieaanvraag. Let op: dit geldt alleen wanneer u tijdens de adoptieprocedure getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had en u nu gescheiden bent of het geregistreerd partnerschap is beëindigd. Uw ex-echtgenoot of uw ex-partner dient akkoord te geven voor het indienen van de aanvraag voor tegemoetkoming van de adoptiekosten.

Informatie
3 OndertekeningOnderdeel 3 van het formulier bevat de verklaring en ondertekening van deze aanvraag voor de tegemoetkoming. Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient dit formulier te worden ondertekend door u en uw (eventuele) partner.



Bijlage  Instemmingsformulier 
 
 
Met dit instemmingsformulier geef ik toestemming aan mijn ex-partner, waarmee ik tijdens het adoptieproces 
gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had, om een aanvraag in te dienen voor de tegemoetkoming
in de adoptiekosten van ons kind. 

Naam ex-partner: 
 

 
Plaats: 

 

 
Datum:

 

 
 
 
 
Handtekening: 
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