
 
Terugbetalingsregeling 
 
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u niet in staat bent om in de periode waarin u 
bent ingeroosterd, de voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen. In dat geval heeft u de mogelijkheid om 
uitstel aan te vragen om in een ander voorlichtingskwartaal opnieuw ingeroosterd te worden. Opnieuw 
inroosteren in een ander kwartaal kan echter maar één keer.  
Als uw situatie zodanig gewijzigd is dat u af wilt zien van adoptie, kan de procedure worden stopgezet.  
Hier vindt u informatie over uw eventuele recht op teruggave van de verplichte bijdrage.  
 

 
Beëindigen adoptieprocedure  
Als u besluit de adoptieprocedure te beëindigen, heeft u recht op teruggave van een deel van uw 
verplichte bijdrage voor de voorlichtingsbijeenkomsten, mits u dit tijdig laat weten.  

 Als u de procedure beëindigt voordat u de bijdrage heeft betaald, bent u geen kosten 
verschuldigd.  

 Als u betaald hebt en u beëindigt de procedure vóórdat u bent ingeroosterd, ontvangt u € 1.350,- 
terug.  

 Bij het beëindigen van de procedure na versturen van het rooster retourneren wij € 1.200,-  

 Trekt u zich uit de procedure terug korter dan 10 werkdagen voor uw eerste bijeenkomst, dan 
vervalt uw recht op teruggave van de verplichte bijdrage. 

 
Uitzonderingsclausule: 
Bij beëindiging van de adoptieprocedure kan in enkele gevallen afgeweken worden van de geldende 
terugbetalingsregeling. Verzoeken tot restitutie dienen schriftelijk te worden ingediend, vergezeld van 
schriftelijk bewijs. 
 
 In geval van overlijden van een van de partners 
Wij verzoeken u een afschrift te sturen van de overlijdensakte of een uittreksel uit het 
overlijdensregister.  
 In geval van een zeer ernstige (levensbedreigende) ziekte van een van de partners 
Wij verzoeken u een originele verklaring (geen kopie) te sturen van een onafhankelijke arts (niet de 
behandelend arts), waaruit blijkt dat de partner ziek is.  
 
Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten dat is gevolgd, ontvangt u een vergoeding naar rato 
(maximaal € 1.200,-). Deze regeling geldt alleen bij het stopzetten van de procedure, niet bij het 
uitstellen hiervan. 
 

 

Uitstellen voorlichtingsbijeenkomsten  
Als u na betaling uitstel van deelname aan de voorlichtingsbijeenkomsten vraagt, dient u dit ten minste 
10 werkdagen voor de start van uw eerste bijeenkomst te laten weten. Slechts dan kunt u in 
aanmerking komen voor de hiervoor vermelde restitutie indien u later alsnog besluit de procedure te 
beëindigen. Op het moment van uitstellen krijgt u geen geld terug. Dat gebeurt altijd pas bij 
beëindiging van de procedure.  
 
Vraagt u uitstel aan korter dan 10 werkdagen voor de start van uw eerste voorlichtingsbijeenkomst, 
dan dient u op het moment dat u aangeeft de voorlichting te willen hervatten € 695,- te betalen voor 
het opnieuw inroosteren. Voor de vraag of wij u dit bedrag bij het alsnog beëindigen van de procedure 
terugbetalen is bepalend op welk moment u zich bij ons afmeldt:  

 meldt u zich ten minste 10 werkdagen voor uw eerste bijeenkomst af, dan ontvangt u € 575 terug.  

 meldt u zich korter dan 10 werkdagen voor uw eerste bijeenkomst af, dan vervalt uw recht op  
restitutie.  

  



 
 
 

U bent verhinderd 
Wanneer u bent verhinderd op één van de voorlichtingsbijeenkomsten, dient u zich altijd bij ons af te 
melden. Indien u niet verschijnt op uw eerste voorlichtingsbijeenkomst zonder dat u zich bij ons heeft 
afgemeld, dan gaan wij er in principe van uit dat u zich heeft teruggetrokken uit de adoptieprocedure. 
Wij zullen u dit schriftelijk bevestigen.  
Mocht u de procedure toch willen voortzetten, dan kunnen wij u opnieuw inroosteren in één van de 
volgende voorlichtingskwartalen. U moet dan opnieuw € 1.385,- betalen. Wanneer wij binnen drie weken 
geen reactie van u ontvangen op onze brief, dan sturen wij uw dossier voor verdere afhandeling naar 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 
 


