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1. Procedure
Op 15 november 2021 werd een verzoekschrift ingediend over tekortkomingen
in het decreet Afstammingscentrum voor metissen van de Belgische kolonisatie
(verzoekschrift nr. 12 (2021-22)). De verzoeker gaf de volgende titel aan haar
verzoekschrift: ‘Onwerkbare procedure voor metissen van de kolonisatie betreft
Decreet Afstammingscentrum: 3 punten onwerkbaar’.
Het verzoekschrift werd ontvankelijk verklaard op 15 december 2021 en voor verdere behandeling verwezen naar de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,
Gezin en Armoedebestrijding.
De commissie besprak het verzoekschrift een eerste maal op 25 januari 2022 en
besliste Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding, om uitleg te vragen over dit verzoekschrift.
Op 29 maart 2022 werd het verzoekschrift opnieuw toegevoegd aan de agenda
van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.
De commissie had inmiddels van minister Beke een antwoord ontvangen op dit
verzoekschrift.
2. Inhoud
In 2014 erkende het Vlaams Parlement dat het Belgische koloniale beleid geleid
heeft tot interventies in gezinnen. Samen met de kinderen, slachtoffers van
gedwongen adopties, donorkinderen, vondelingen, werden de metissen gehoord in
het Vlaams Parlement. Dit had als resultaat dat de doelgroepen een samenwerking
vonden met Pleegzorg Vlaanderen vzw om in haar schoot het Afstammingscentrum
uit te bouwen.
De groep van metissen werd niet betrokken bij de uitwerking van het decreet
Afstammingscentrum en dat is ook merkbaar. Drie bepalingen zijn onwerkbaar
voor hen. Voor metiskinderen is het een probleem dat in het decreet systematisch
gesproken wordt over gedwongen adopties, waardoor zij die het decreet heel strikt
toepassen, voor de groep metissen de hun beloofde rechten inperken.
Een tweede probleem is dat de regeling voor het DNA-onderzoek voor metissen onwerkbaar is. Een DNA-onderzoek voor Buitenlandse Zaken gebeurt in het
Erasmusziekenhuis, een DNA-onderzoek voor de Vlaamse Regering gebeurt in het
Erfelijkheidscentrum in Leuven. De labo’s kunnen elkaars stalen niet laten vergelijken. Als er toch een test gebeurt wordt het resultaat niet door de andere instantie
erkend.
Een laatste probleem houdt verband met de leeftijd van de metissen en van hun
ouders: de archieven zijn nog maar net toegankelijk, de ontsluiting zal nog jaren
duren, terwijl de ouders 80 of 90 jaar of nog ouder zijn.
De metissen wensen de verwantschap met zus en broer en andere verwanten te
laten meetellen om zo hun ‘nest’ te kunnen reconstrueren. De verzoeker vraagt
gehoor te geven aan deze drie voor de metissen essentiële en dringende vragen.
3. Bespreking
Volgens Jeremie Vaneeckhout blijkt uit het antwoord van de minister dat de verzoeker belangrijke punten aanhaalt die wijzen op zowel operationele als decretale
uitdagingen. Hij is blij in het antwoord te lezen dat er een evaluatie gaande is
door het Afstammingscentrum en dat die eind maart 2022 afgerond zou moeten
zijn. Als daaruit zou blijken dat er decretale wijzigingen nodig zijn, dan zullen die
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overwogen worden. Groen zal in de komende maanden opvolgen of de aangeraakte zaken kloppen, bijvoorbeeld dat DNA-onderzoek enkel kan in de eerste
graad terwijl dit voor de tweede graad ook belangrijk zou zijn. De minister erkent
dit ook in zijn antwoord.
Elke Sleurs sluit zich aan bij het antwoord van de minister, zeker met de lopende
evaluatie, maar ook bij de bezorgdheden van de indiener. Het decreet van 26 april
2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank
is recent, maar van meet af aan werd duidelijk dat een evaluatie noodzakelijk was
en dat er eventueel aanpassingen nodig zijn.
4. Conclusie
De aanwezige leden stemmen in met het voorstel van de commissievoorzitter om
het antwoord van de Vlaamse Regering samen met het verslag van de bespreking
aan de indiener van het verzoekschrift te bezorgen.
Stefaan SINTOBIN,
voorzitter
Katrien SCHRYVERS,
verslaggever
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BIJLAGE:
Antwoord van minister Wouter Beke
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