
 
 
 
 
Brussel, 1 augustus 2007 
 
 
 
Aan mevrouw Ankie Vandekerckhove 
Vlaams Kinderrechtencommissaris 
 
 
Geachte mevrouw Vandekerckhove,  
 
 
 
Vandaag verneem ik via de pers dat uw Kinderrechtencommissariaat aandringt op een ‘meer 
humaan beleid inzake asiel, uitwijzing en regularisatie’. U verzet zich tegen opsluitingen in 
gesloten opvangcentra voor gezinnen met kinderen die illegaal in België verblijven en pleit 
tevens voor een tweede regularisatiegolf voor gezinnen die hier reeds geruime tijd verblijven.  
 
Niet alleen durf ik uw standpunt terzake te betwisten, meer nog: ik betreur uw standpunt. 
Door dergelijke oproepen te lanceren zet u immers de deur wagenwijd open voor het 
inschakelen en misbruiken van kinderen door hun ouders teneinde het statuut van politiek 
vluchteling of geregulariseerde illegaal te verkrijgen. Ik verwonder me er tevens over dat u 
het federale uitwijzingsbeleid bekritiseert, maar niet het misbuik dat in deze zaak gemaakt 
wordt van kinderen, zowel door de ouders als door de zogenaamde ‘belangenvereniging voor 
illegalen’ UDEP. 
 
Mag ik u dan ook vragen om ook en vooral oog te hebben voor de trauma’s en frustraties die 
kinderen die door hun ouders in de illegaliteit gedwongen worden, oplopen? De beslissing 
van ouders die de illegaliteit induiken om hun kinderen mee te sleuren in een jarenlang durend 
proces van onzekerheid en wanhoop is meer dan onverantwoord te noemen. Dat deze 
kinderen dan ook nog eens gemanipuleerd worden om op een emotionele manier de politieke 
agenda van extreem-links (o.m. van de UDEP) door te drukken is gewoonweg walgelijk. 
Uiteraard gaat het de UDEP niet om het eventuele persoonlijke leed van onder andere de 
Ecuadoriaanse familie Cajamarca, maar wel om het verkrijgen van een algemene regularisatie 
van alle illegalen in dit land.  
 
Ik ben er dan ook van overtuigd dat u niet zult aarzelen om uw verantwoordelijkheid te nemen 
en ook in dit dossier de belangen van het kind ter harte zal willen nemen door het misbruik 
van kinderen voor politieke standpunten publiek aan te klagen.  
 
 
Filip Dewinter 
 
 
 
 
 


