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VLUCHT
Goedgekeurd in november 2009
In het kader van haar acties verbinden de leden van het Platform Kinderen op de vlucht zich
ertoe om de volgende doelstellingen en basisprincipes van de actie van het Platform te doen
respecteren en te bevorderen. Elk nieuw toetredend lid verbindt zich ertoe dit handvest te
respecteren en de inhoud ervan te bevorderen.

1. Algemene doelstelling
Het Platform Kinderen op de vlucht komt op voor de bescherming van de rechten en de
belangen van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en de minderjarige vreemdelingen
begeleid door hun ouders die zich in België in een precaire verblijfssituatie bevinden. Bovendien
verbindt het zich tot het bevorderen van het hogere belang van de kinderen en van de rechten
die hen zijn toegekend door het internationaal verdrag van de rechten van het kind en andere
verdragen van fundamentele rechten.
Gezien de kwetsbaarheid van deze minderjarigen is de actie van het Platform Kinderen op de
vlucht specifiek gericht op:
 het verbeteren van de sociale en juridische situatie van deze minderjarige
vreemdelingen,
 het verdedigen van hun rechten,
 het beschermen van deze kinderen,
 het bevorderen van hun welzijn en ontplooiing.

2. Definities
Het Platform Kinderen op de vlucht verstaat onder “niet-begeleide minderjarige vreemdeling
(NBMV)” een kind van minder dan 18 jaar, dat zich buiten zijn land van herkomst bevindt en
gescheiden is van zijn twee ouders of van zijn wettelijke of gebruikelijke voogd. Sommige
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kinderen zijn helemaal alleen, terwijl anderen samen kunnen gaan wonen met een lid van de
uitgebreide familie. Het zijn allemaal niet-begeleide minderjarigen en moeten dus bescherming
krijgen.
Het Platform Kinderen op de vlucht verstaat onder « precair verblijf » eender welke
administratieve verblijfssituatie dat het buitenlands kind het recht ontzegt om definitief op het
Belgisch grondgebied te mogen verblijven.

3. Verdedigde principes en bijzondere doelstellingen
In overeenstemming met de internationale verdragen ter bescherming van de rechten van de
mens en het kind en met de Verklaring van goede praktijken van “The Separated Children in
Europe programme (SCEP)”, brengen de leden van het Platform Kinderen op de vlucht de
volgende principes ten uitvoer:
 Het hogere belang van het kind wordt altijd vooropgesteld in alle beslissingen die het kind
aanbelangen,
 Elke vorm van opsluiting van kinderen en hun familieleden om reden van
vreemdelingenbeleid, is uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk verboden,
 Iedere minderjarige vreemdeling moet zich veilig kunnen voelen en beschermd worden,
 Iedere minderjarige vreemdeling wordt beschouwd als een uniek individu en behandeld met
waardigheid,
 Iedere minderjarige vreemdeling krijgt erkenning, ondersteuning en waardering voor zijn
ervaringen; hij krijgt de kans om zijn capaciteiten verder te ontplooien,
 Iedere minderjarige vreemdeling wordt identiek behandeld als de autochtone kinderen. Er
mag geen enkel ongeoorloofd onderscheid gemaakt worden,
 Iedere minderjarige vreemdeling wordt in de eerste plaats behandeld als een kind en niet als
een vreemdeling; elke overweging met betrekking tot de administratieve status (al dan niet
asielzoeker, enz.) is een subsidiaire overweging en mag geen gevolg hebben op de
ontwikkeling van het kind,
 Iedere minderjarige vreemdeling wordt ondergebracht in menswaardige omstandigheden
en op plaatsen die aan hun behoeften en aan die van zijn familie beantwoorden, ongeacht
hun administratieve verblijfssituatie,
 Iedere minderjarige vreemdeling moet genieten van de fundamentele rechten, zoals het
recht op onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening,
 Iedere minderjarige vreemdeling wordt op de hoogte gebracht van zijn rechten, specifiek
voor hem, inzake asielprocedure, verblijfsstatus, familie tracing, de situatie in het land van
herkomst, enz., in een taal die hij begrijpt,
 Iedere minderjarige vreemdeling krijgt passend advies in een taal die hij begrijpt zodat hij
kan meewerken, en krijgt adequate ondersteuning en juridische bijstand van een
gespecialiseerde advocaat tijdens zijn verblijf,

2

 Iedere minderjarige vreemdeling wordt geraadpleegd en met zijn mening wordt terdege
rekening gehouden bij beslissingen die hem aangaan, ook met betrekking tot zijn verblijf,
 Iedere niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) krijgt een voogd toegewezen die
hem vanaf zijn aankomst op het grondgebied of aan de grens gaat begeleiden; deze voogd is
zijn wettelijke vertegenwoordiger die hem daadwerkelijke begeleiding en steun verleent
tijdens zijn verblijf in België, die een vertrouwensrelatie met het kind opbouwt, erop toeziet
dat het bescherming geniet en dat zijn rechten en belangen goed verdedigd worden,
 Iedere NBMV wordt bij zijn aankomst op waardige wijze geïdentificeerd; Wanneer er twijfel
bestaat betreffende zijn staat van minderjarigheid, krijgt hij het voordeel van deze twijfel en
wordt hij in dergelijk geval als minderjarig beschouwd,
 Iedere NBMV geniet van een duurzame oplossing in zijn hoger belang,
 De familietracing van de NBMV zal zeer snel worden opgestart op voorwaarde dat de
methodes het kind of de leden van zijn familie in het land van herkomst niet aan gevaar
blootstellen. Het recht op privé- en gezinsleven wordt gewaarborgd.

4. Actieplan
Het Platform Kinderen op de vlucht heeft als actieplan:
 Elke informatie betreffende de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en de
minderjarige vreemdelingen begeleid door hun ouders in precair verblijf, uitwisselen met en
verspreiden over de verschillende verenigingen die direct of indirect betrokken zijn bij de
problematiek van de minderjarige vreemdeling. Dit om deze verenigingen betere kennis bij
te brengen van de verschillende aspecten van de situatie van deze kinderen en een beter
passende bescherming, tenlasteneming en opvang van deze kinderen in de hand te werken.
 De krachten van de verschillende leden bundelen om samen hun stem te laten horen en
kracht te geven aan de acties van de individuele leden;
 Een pleidooi houden voor de minderjarige vreemdeling, nauwlettend toezien op beleid en
wetgeving hierover, de verschillende aspecten van een kwaliteitsvolle opvang en juridische
begeleiding van deze minderjarige vreemdeling opvolgen;
 De minderjarige vreemdeling in kennis stellen van zijn rechten;
 Deelnemen in vorming en opleiding van professionelen;
 Het grote publiek informeren en bewustmaken;
 Kiezen voor een meer actieve benadering van het wetenschappelijk onderzoek van al de
aspecten van de problematiek van de minderjarige vreemdeling in België.
 Inwinnen van de mening van de minderjarige vreemdelingen over kwesties die hen
aanbelangen, via een permanent contact met de betrokken veldwerkers;
 Hen aanmoedigen om deel te nemen in het ontwerpen van beleid en institutionele praktijken
die invloed hebben op hun leven.
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5. Verplichtingen van de leden
De leden van het Platform verbinden zich ertoe om op regelmatige wijze deel te nemen aan de
vergaderingen, om mee te werken aan projecten, om hun ervaring en hun standpunt te delen,
om bij te dragen tot het uitwerken van standpunten, om de identiteit van ieder lid te respecteren
en om hun complementariteit voortdurend te bevorderen
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