
Persbericht: “Het Platform Kinderen op de vlucht lanceert een campagne tegen detentie van 

kinderen in België” 

Brussel, 14-06-2017 

Over enkele maanden zullen er kinderen worden opgesloten in een gesloten centrum in 
België. De federale regering is van plan om naast Brussels Airport een nieuw gesloten centrum 
te bouwen, speciaal voor gezinnen met kinderen. De bouw zou nog voor het einde van 2017 
afgerond moeten zijn.  

Het Platform Kinderen op de vlucht wil aan de alarmbel trekken, en lanceerde daarom op 13 
juni, de campagne “Een kind sluit je niet op. Punt.”, in samenwerking met Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen, CIRÉ, Caritas International et JRS-Belgium. 

De doelstelling van de campagne “Een kind sluit je niet op. Punt.” is het publiek te informeren 
en te sensibiliseren over detentie van kinderen. Volgens Tine Vermeiren, coördinatrice van 
het Platform, “is het probleem dat het publiek niet op de hoogte is van de plannen om een 

nieuwe gesloten centrum te bouwen speciaal voor gezinnen met kinderen. Via onze campagne 

willen wij de bevolking mobiliseren om de regering ervan de overtuigen de bouw van het 

nieuwe gesloten centrum te staken”. 

Een kind hoort nooit thuis in een gesloten centrum. Volgens het Internationale Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind, dat door België werd geratificeerd, en volgens de Belgische 
grondwet, moet het hoger belang van het kind altijd de eerste overweging zijn in alle 
beslissingen die het kind aangaan. Detentie van kinderen is nooit in hun belang. De 
ingrijpende, nefaste impact van detentie op de gezondheid, ontwikkeling en het welzijn van 
kinderen is reeds herhaaldelijk aangetoond, zelfs als de detentie van zeer korte duur is en 
onder relatief humane omstandigheden. 

Het Platform Kinderen op de vlucht en haar partners zijn niet alleen in hun standpunt tegen 
detentie van kinderen in België: meer dan 70 organisaties hebben het standpunt tegen 
detentie al getekend. Zo spraken o.a. onderwijskoepels, jeugd- en armoedeorganisaties, 
alsook kinder- en mensenrechtenverdedigers al hun steun uit. (Zie bijlage voor de volledige 
lijst van organisaties.) 

“Er zijn alternatieven voor detentie”, legt Tine Vermeiren uit. België was ooit een voortrekker 
op het gebied van alternatieven voor detentie, o.a. toen het project van de terugkeerhuizen 
werd ontwikkeld. “Nu doet België een stap terug door onschuldige kinderen opnieuw te willen 

opsluiten.” 

Het Platform Kinderen op de vlucht dringt er dus op aan dat de regering haar plannen om een 
nieuw gesloten centrum te bouwen, speciaal voor gezinnen met minderjarige kinderen, 
onmiddellijk staakt. Want: "Een kind sluit je niet op. Punt.” 

www.eenkindsluitjenietop.be 
https://twitter.com/Point_Punt 
https://www.facebook.com/pointpunt/ 

Voor meer info (NL en FR):  Tine Vermeiren (tv@sdj.be) & Rob Kaelen (rk@sdj.be) 
02/210 94 91 – 0484 96 48 15 
Platform Kinderen op de vlucht, Kiekenmarkt 30, 1000 Brussel 
www.kinderenopdevlucht.be 

  

Het Platform Kinderen op de vlucht is een tweetalig, nationaal netwerk van een vijftigtal 
organisaties die werken rond gezinnen met minderjarige kinderen in precair of irregulier 
verblijf en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.  



EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT. / ON N’ENFERME PAS UN ENFANT. POINT. 

ZIJ ONDERSTEUNEN ONS - ILS NOUS SOUTIENNENT 

(UPDATE: 13.06.2017) 
 
11.11.11 

Abaka 

ADDE - L'Association pour le droit 
des étrangers 
Aide aux Personnes Déplacées 
(APD) 
Association Joseph Denamur Phase 
3 
AtMOsphères AMO 

Beweging voor Kinderen en 
Jongeren zonder Papieren 
Bond zonder Naam 

Brussels Platform Armoede 

Cabinet d’avocats du « Quartier des 
Libertés » 
Caritas International 

Centre Avec 

Centre d’Education en Milieu Ouvert 
(CEMO) AMO 
Child Focus 

Chirojeugd Vlaanderen 

Ciré 

CNCD 

Coordination des ONG pour les 
droits de l’enfant (la CODE) 
CPEONS 

Défense des Enfants International - 
Belgique 
ECPAT  

Filet Divers 
GAMS Belgique (Groupe pour 
l'Abolition des Mutilations Sexuelles 
Féminines - Belgique) 
Gezinsbond 

Infor Jeunes 

Intact 

Jesuit Refugee Service - Belgium 
(JRS-B) 
Jonge Helden 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Kind en Gezin 

Kinderrechtencoalitie 

Kinderrechtswinkel 

La Gerbe AMO 
La Ligue des droits de l'Homme 

La Ligue des familles 

Le Monde des Possibles Liège 

Le SeTIS Bruxelles 

Les Gazelles de Bruxelles 

Liga voor Mensenrechten 

Live in Color  

Mentor-Escale 

Minor Ndako 

MRAX 

Netwerk tegen Armoede 

Observatoire de l'Enfance, de la 
Jeunesse, et de l'Aide à la Jeunesse 
Orbit 

Pigment 

Plan België / Plan Belgique 

Point d'Appui 

Bisschoppelijke Commissie voor de 
Migratie 'Pro Migrantibus' / 
Commission épiscopale pour la 
migration 'Pro Migrantibus' 
Promo Jeunes AMO 

Rythme AMO 

Samarcande 
Samenlevingsopbouw Brussel 

Samusocial 

Sector Samenlevingsopbouw 

Service de santé mentale Le 
Méridien 
Service de Santé Mentale Ulysse 

Service droit de jeunes (SDJ) de 
Bruxelles 
Siloe - Centre COMETE AMO 

Solentra 

SOS Jeunes - Quartier Libre AMO 

SOS Viol 

Steunpunt Jeugdhulp 

Terra Nova 

UNICEF Belgium 

VCOV - Vlaamse Confederatie van 
ouders en ouderverenigingen 



VLOS - Vluchtelingen Ondersteuning 
Sint-Niklaas 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

Welkom Mechelen 

Wijkpartenariaat - De Schakel 

 


