
           

 

Persbericht van het Platform kinderen op de vlucht met de steun van La Ligue 

des Droits de l’Homme 

De opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: 

Een aangekondigd menselijk drama? 

Het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen is nog nooit zo hoog geweest in België: 25 à 

30 minderjarigen bieden zich dagelijks aan bij de dispatching van Fedasil. Hun staat van 

kwetsbaarheid was nog nooit zo alarmerend en dit wegens hun leeftijd ( velen zijn tussen 12 en 14 

jaar oud), vermoedens van mensenhandel, trauma’s, psychologische en zelfs psychiatrische 

stoornissen… Hun route ging gepaard met extreem geweld als gevolg van de desastreuze situatie in 

het land van herkomst, hun vluchttraject, de dood van hun ouders of familieleden in de Middellandse 

Zee of ergens anders…  

Op 9 oktober 2015 had het opvangnetwerk van Fedasil nog 16 plaatsen specifiek voor niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) ter beschikking. Volgens de Dienst 

Vreemdelingenzaken worden we in de komende drie maanden geconfronteerd met een toenemende 

instroom van NBMV in ons land. Om al deze kinderen te kunnen opvangen zullen de Belgische 

autoriteiten elke maand 120 extra plaatsen moeten creëren. Indien dat niet gebeurd, komen al 

deze NBMV op straat terecht met alle gevolgen van dien (extreme armoede, extreme kwetsbaarheid) 

of in opvangstructuren voor volwassenen die helemaal niet aangepast zijn aan hun noden en 

behoeften.  

Een menselijk drama vermijden is dus een absolute noodzaak. Alle risicofactoren van de huidige 

situatie naar behoren waarnemen is zeker ook een absolute noodzaak. Anticiperen is hierbij van 

essentieel belang! 

Het Platform kinderen op de vlucht, met de steun van La Ligue des Droits de l’Homme, nodigt u uit 

op de 

PERSCONFERENTIE 

Wanneer? Woensdag 21 oktober 2015 om 10u00 

Waar? Kogelstraat 22 - 1000 Brussel 



Het Platform Kinderen op de vlucht is een nationaal, tweetalig platform met 38 leden en 

waarnemers dat de acties van professionals die rechtstreeks werken met niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen (NBMV) en minderjarigen die met hun ouders zonder wettig of in precair verblijf in 

België zijn, coördineert. 

De opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op ons grondgebied is, sinds enkele 

weken al, de grootste bezorgdheid van het Platform kinderen op de vlucht. Het is van essentieel 

belang dat kinderen een onderdak krijgen, maar ook een adequate begeleiding gezien hun grote 

kwetsbaarheid: (geestelijke) gezondheidzorg, onderwijs, psychologische verzorging, juridische 

begeleiding…. 

Perscontact: 

Katja Fournier: Tel. 02/210.94.91 – kf@sdj.be – Platform Kinderen op de vlucht (30, Kiekenmarkt- 

1000 Brussel) 
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