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Onderwerp: erkenning, waarheidsvinding en identiteitsherstel 
10 februari 2021, Den Haag  
 
Geachte Tweede Kamerlid, 
 
Een geweldige stap in de goede richting, de excuses die minister Dekker namens het kabinet aan de 
geadopteerden heeft gemaakt op maandag 8 februari 2021. Eigenlijk een overwinning, maar wel een 
gedeeltelijke. Want excuses maken is weliswaar heel belangrijk voor veel geadopteerden en voor 
velen al genoeg, maar voor een bepaalde groep is het slechts een onderdeel van de genoegdoening. 
We zijn er dan ook nog niet. 
 
De drie belangenorganisaties Shapla Community (Bangladesh), Mijn Roots (Indonesië) en Plan Angel 
(Colombia), willen voor nu benadrukken dat het eerste prioriteit is voor geadopteerden dat zij de 
mogelijkheid krijgen om daadwerkelijk te kunnen achterhalen wat er rondom hun adoptie is gebeurd. 
Daarom blijven deze belangenorganisaties pleiten voor een financiële tegemoetkoming voor die 
geadopteerden kosten maken of al hebben gemaakt voor hun zoektocht. Dit kan een fysieke 
zoektocht zijn in Indonesië maar (ook) via DNA onderzoek. Het maakt dan niet uit via welke manier ze 
gaan zoeken, dat mogen ze zelf bepalen. Het is dus niet organisatie afhankelijk.  
 
Veel geadopteerden staan voor het voldongen feit dat er met hun identiteit is geknoeid, dat ze zijn 
geroofd, dood waren verklaard en ga zo maar door. Misdrijven die door de Nederlandse overheid door 
de vingers werden gezien, met als gevolg dat het een behoorlijk zooitje is geworden - het rapport van 
de commissie Joustra liegt er niet om - en zou hier dan ook haar verantwoordelijkheid voor moeten 
nemen. Er zijn misdaden gepleegd die opgelost moeten worden.  
 
Voor de problematiek die helaas met erkenning van de fouten die zijn gemaakt en de excuses zal 
blijven bestaan, verwijs ik voor het gemak naar het artikel van dagblad Trouw dat verscheen op 9 
februari 2021.1  
 

Individueel rugzakje 
 
We hoeven het overigens geen eens schadevergoeding of in die trant te noemen, want moeten we 
hier nu echt voor naar de rechter? Het zou de Nederlandse overheid sieren om een adequate 
financiële regeling te treffen. Uiteraard hoeven niet alle geadopteerden een beroep te doen hierop, 
want niet iedere geadopteerde heeft vragen over zijn afstamming en identiteit (hoewel die behoefte 
op een later moment ook nog kan komen). Hoe dan ook moet de toegang tot waarheidsvinding 
worden vrijgemaakt voor diegenen die nu wel behoefte hebben om te achterhalen wat er rondom hun 
adoptie is gebeurd. Zij hebben het recht om te weten of zij al dan niet onrechtmatig aan hun 
biologische ouders zijn onttrokken, of dat met het (tijdelijk) elders onderbrengen van het kind ook 
daadwerkelijk het laten adopteren was beoogd. 
 
Ook al zijn veel geadopteerden tevreden met hun leven hier, dat doet niets af aan het onrecht dat hen 
(mogelijk) en hun biologische ouders is aangedaan. Uiteraard mag een ieder natuurlijk zijn mening 
hierover hebben.  
 

 
1 https://www.trouw.nl/binnenland/adoptiekinderen-eisen-schadevergoeding-na-vernietigend-rapport~b6b13563/ 
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Bestuursrechtelijke aanvraagprocedure  

 
Ondergetekende zou graag willen meedenken over een bestuursrechtelijke aanvraagprocedure voor 
kosten in verband met een roots-traject (om het even zo te noemen voor nu) waarop ook de 
algemene wet bestuursrecht op van toepassing zal zijn, zodat bezwaar en beroep mogelijk is tegen 
een eventuele afwijzing  of te laag toegekend bedrag. Dus vergelijkbaar andere uitkeringen, zoals 
ingevolge de Participatiewet of de Werkloosheidswet. Het sociale zekerheidsstelsel bijvoorbeeld is ook 
gebaseerd op solidariteit.  
 
De oproep van de belangenorganisaties is dan ook: laat voor dit belangrijke onderwerp de solidariteit 
ook gelden! 
 

Concrete hulp nu nodig 
 
De belangenorganisaties hebben enkele kanttekeningen bij de manier waarop de aanbevelingen van 
de commissie Joustra geëffectueerd zullen worden. Omdat de belangenorganisaties vanmiddag nog 
een gesprek hebben minister, zullen zij daarna met een uitgebreidere uiteenzetting komen.  
 
Maar voor nu willen de belangenorganisaties alleen dit onderdeel als prioriteit benadrukken omdat er, 
zoals u weet, haast geboden is bij een zoektocht naar biologische familieleden in het land van 
herkomst. Het opzetten van een expertisecentrum (wat dat ook moge inhouden) gaat ook weer tijd 
kosten. Er kan echter niet gewacht worden met concrete hulp, dus met name met een financiële 
tegemoetkoming of het openstellen voor een financiële regeling voor individuele geadopteerden.  
 

Namens de belangenorganisaties Stichting Shapla Community, Mijn Roots en Plan Angel, 
 
Dewi Deijle 
Juridisch belangenbehartiger 
 

 
 
Over de belangen organisaties: 
Stichting Shapla Community (Bangladesh), Mijn Roots (Indonesië) en Plan Angel (Colombia) komen op 
voor de rechten van geadopteerden en biologische families die op zoek zijn naar hun verloren 
kinderen, door middel van dossieronderzoek, veldwerk, DNA matching, bemiddeling en nazorg. De 
speerpunten zijn erkenning, waarheidsvinding en identiteitsherstel.  
 
Contactgegevens woordvoerders: 
Stichting Shapla Community – voorzitter Kana Verheul (06 48264364) 
Stichting Mijn Roots – juridisch belangenbehartiger Dewi Deijle (06 1837277) 
Stichting Plan Angel – directeur Marcia Engel (06 47871869) 


