Verklaring II inzake vragen over ‘Met Open Armen’
De drie Vergunninghouders ANW, NAS en Meiling hebben n.a.v. een eerder informatieverzoek een WOB
(Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek ontvangen van NRC inzake Met Open Armen en de voorloper van
dit programma; Grenzeloos Verlangen (zie bijlage 1). De Vergunninghouders reageren hierbij in
gezamenlijkheid en in de openbaarheid als volgt.
Vergunninghouders zijn niet WOB-plichtig. Weliswaar zijn er door de overheid een aantal taken
gedelegeerd aan de Vergunninghouders ingevolge de Wet Opname Buitenlandse Kinderen ter Adoptie
(WOBKA) zie bijvoorbeeld artikel 17 b., tweede lid en artikel 17d. en 17 f. Voor het overige geldt dat de
Vergunninghouders niet optreden als bestuursorgaan en dus niet WOB-plichtig zijn, hetgeen
uitdrukkelijk bij wet is bepaald (http://wetten.overheid.nl/BWBR0011217/2000-04-01). In bijlage 2
een uittreksel van de betreffende artikelen die het voorgaande onderbouwen.
Graag benadrukken de drie Vergunninghouders dat zij reeds openheid van zaken hebben gegeven aan
NRC naar aanleiding van een eerder verzoek om informatie. In het kader van de transparantie hebben
de Vergunninghouders ervoor gekozen openbaar te reageren op het eerdere verzoek en zullen dat ook
nu weer doen door het WOB verzoek en het antwoord daarop, in de vorm van deze verklaring, met
bijlagen, te publiceren.
Helaas zien we dat er, ook in de media, vaak op basis van onvolledige kennis over de moderne praktijk
van adoptiebemiddeling, op basis van individuele ervaringen uit het verleden of (geïsoleerde) incidenten
vaak een negatief en generaliserend beeld van adoptie wordt geschetst.
Wij horen met grote regelmaat van volwassen geadopteerden en hun families dat zij zich door
deze negatieve (media) aandacht gestigmatiseerd voelen. Zoals ook al duidelijk werd uit de eerdere
verklaring ligt hierin de motivatie van de drie betrokken Vergunninghouders om mee te werken aan het
programma dat een waarheidsgetrouwe inkijk neemt in het moment dat adoptie ouders met hun
adoptiekind verenigd worden.
Het staat een ieder vanzelfsprekend vrij om kritisch te berichten over adoptie, maar wij vragen ook om
bij berichtgeving nadrukkelijk rekening te houden met bovenstaande en daarbij de belangen en emoties
van de vele adoptiekinderen, hun biologische families en hun adoptieouders nu en in de toekomst in
ogenschouw te nemen.
De Vergunninghouders leiden uit de mails van NRC en het WOB verzoek af dat er een negatieve insteek
lijkt te worden gekozen voor een eventueel artikel. Met Open Armen wordt op een integere manier
gemaakt, met respect voor de privacy aangaande de achtergronden van kinderen en biologische ouders,
waarbij het programma een waarheidsgetrouwe inkijk geeft in de vorming van een gezin vanuit het
perspectief van de adoptieouders.
Voorts lijkt het beeld te bestaan dat er sprake is van een zeer intensieve samenwerking tussen de
Vergunninghouders, Skyhigh TV en RTL Dat beeld is niet juist. De samenwerking tussen deze partijen
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bestaat uit het voeren van mondeling overleg tussen de Vergunninghouders en de SkyHigh TV, waarbij
de adoptieprocedures die Skyhigh TV mag volgen besproken worden in het kader van de werkplanning
en praktische afstemming rondom de reizen en de opnames.
Er zijn geen lopende overeenkomsten of contracten tussen de Vergunninghouders en Skyhigh TV of
RTL. Voor seizoen I van Met Open Armen is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de 3
afzonderlijke Vergunninghouders en Skyhigh TV. Voor seizoen II en III vonden genoemde partijen dat niet
meer nodig aangezien de rol van de Vergunninghouders, behoudens afstemming zoals hierboven
beschreven, zeer beperkt is.
Omwille van de transparantie maken wij deze oude overeenkomsten (die dus dateren uit 2013 en
slechts betrekking had op het eerste seizoen) openbaar. Over andere schriftelijke stukken met
betrekking tot het programma Met Open Armen beschikken de Vergunninghouders niet.
In de oude overeenkomsten staat niets anders dan hetgeen al in de eerdere verklaringen is aangegeven:
de adoptieprocedures worden gevolgd, de achtergrond van de kinderen en de betrokken biologische
families wordt beschermd. Daarnaast geven we nogmaals aan dat het de adoptie ouders zijn die zelf
besluiten of zij deelnemen en die de regie hebben over hetgeen er binnen de reeds aangegeven kaders
en werkafspraken wordt opgenomen en uitgezonden en dat er niet is betaald voor deelname.
Ten aanzien van het programma Grenzeloos Verlangen melden we tot slot dat ANW en de NAS, zoals ook
al bekend, niet bij dit programma betrokken zijn geweest . Meiling heeft hier wel aan meegewerkt maar
het betreft hier zaken van meer dan 10 jaar geleden. Administratie hierover is niet beschikbaar.
Wij vertrouwen erop dat we NRC met deze verklaring en de bijlagen afdoende hebben
geïnformeerd. Voor beantwoording van verdere concrete en specifieke vragen, kunt u de
Vergunninghouders altijd schriftelijk benaderen.
Daar waar mogelijk en niet conflicterend met privacy gevoelige zaken vanuit onze primaire taak, zullen
we ons uiterste best doen deze te beantwoorden.
Wij vragen daarbij wel nadrukkelijk rekening te houden met dat onze primaire taak is het zoeken van
nieuwe families voor kinderen waarvoor de biologische ouders niet kunnen, willen of mogen zorgen.
Namens Meiling, ANW en de NAS
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