
 

                                                              

                                     

Persbericht 

Kinderen horen niet thuis in gesloten centra! 

NGO’s klagen de terugkeer van opsluiting van kinderen aan  

Globaal rapport en lancering internationale campagne tegen de opsluiting van kinderen tijdens de 
Raad van Mensenrechten van de Verenigde Naties.  

Brussel, 21 maart 2012  

Elke dag, overal ter wereld, ontvluchten duizenden kinderen misbruik, armoede, mensenhandel en 

oorlog en worden ze opgesloten, simpelweg omdat ze niet over de « juiste » papieren beschikken. 

Detentie voor migratieredenen heeft verwoestende effecten op de fysieke, emotionele en 

psychologische gezondheid van kinderen. Dit moet stoppen. Een internationale campagne (van de 

International Detention coalition) wordt, vandaag, op 21 maart gelanceerd in 20 landen om deze 

praktijken aan de kaak te stellen.  

De Belgische kinderrechten- en vluchtelingenorganisaties klagen dit aan. Ze vragen de dat detentie 

van kinderen voor migratieredenen, een praktijk die sinds 2009 was verdwenen, wordt verboden. De 

wet van 16 november 2011, die in werking trad op 27 februari 2012 zal deze praktijk weer invoeren.  

Onder de geruststellende noemer « Verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra », 

maakt de wet in werkelijkheid de weg vrij om de kinderen met hun gezin in gesloten wooneenheden 

vast te houden in…gesloten centra! Dat is een gevaarlijke stap terug, die alle verworvenheden doet 

wankelen: het einde van de opsluiting van kinderen in gesloten centra en de alternatieven voor 

detentie.  

We herinneren ons dat de toenmalige minister voor asiel- en migratie Annemie Turtelboom in 2008 

beloofde dat er geen kinderen meer in gesloten centra terecht zouden komen. Het volgende jaar 

werden er open “terugkeerhuizen” geopend voor gezinnen met kinderen waar coaches de gezinnen 

begeleiden en met hen de opties voor verblijf en terugkeer bekijken. 

Meerdere NGO’s hebben deze « terugkeerhuizen » bezocht en regelmatig geëvalueerd. Ze 

beoordelen deze praktijk als positief, ondanks de 20% verdwijningen. De alternatieven voor 

opsluiting bestaan en werken! De weg vooruit is niet opnieuw grijpen naar opsluiting, maar deze 

alternatieven nog verder verbeteren, zodat minder gezinnen verdwijnen. 



 

En toch… 

De nieuwe wet, die op een cynische wijze het verbod op opsluiting van kinderen behandelt, heeft 

jammer genoeg als effect om de voorwaarden voor de opsluiting van kinderen vast te leggen. Door 

de vage legale contouren, juist waar de wetgever heel duidelijk had moeten zijn en garanties had 

moeten bieden voor de kinderen, wordt er een opening gecreëerd voor de opsluiting van gemiddeld 

een maand1, die zogenaamd « aangepast aan de noden van gezinnen met minderjarige kinderen » 

zou zijn. Deze duur, aangegeven als « zo kort mogelijk », wordt dus eigenlijk gelijkgesteld aan de 

opsluitingsduur van volwassenen…  

Opnieuw kinderen opsluiten wijst ook op een onjuiste gelijkschakeling aan tussen een « migrant 

zonder wettig verblijf » en een « persoon die een strafbaar feit heeft gepleegd ». Laten we dit 

herhalen: deze kinderen hebben niks fout gedaan. Kinderen kunnen dus niet worden opgesloten 

enkel omdat ze geen wettig verblijf hebben. Dat is in strijd met de rechten die hen zijn toegekend, 

onder andere, in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.  

De wetgever lijkt  geen rekening te houden met de waarschuwingen van het studiebureau Sum 

Research2, van het onderzoek van de Federale Ombudsman en de aanbevelingen van de 

kinderrechten- en vluchtelingenorganisaties. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens3 

veroordeelde België voor een opsluiting van kinderen die tot onmenselijk en onterende 

behandelingen leidde. In de zaak Muskhadzhiyeva, stelde het Hof dat elke beslissing moet worden 

genomen in het hoogste belang van het kind4. Kan de regering uitleggen hoe de opsluiting een 

beslissing kan zijn die genomen wordt in het hoogste belang van kind?  

Vanaf vandaag zullen kinderen, van overal ter wereld, steunberichten voor opgesloten kinderen  
opnemen. Deze berichten zijn beschikbaar op:youtube.com/speakupbehindbars 

Kinderen horen niet thuis in gesloten centra!  

Perscontacten : 

Voor 21.03.2012 : Katja Fournier, coördinatie van het Platform Kinderen op de Vlucht, FR en NL: 

02/210.94.91 - 0479/835.368 

Voor 22.03.2012 : Anne-Françoise Beguin, coördinatie van het Platform Kinderen op de Vlucht, FR 

en NL : 02/210.94.91 - 0486/522.625 

 

  
                                                                 
1
 Kamer van Volksvertegenwoordigers – Commissie Binnenlandse Zaken, vergadering van 28.02.2012, Extracten van het Integraal verslag 

(CRIV 53 - COM 0409) 
2In 2006 had de Minister van Binnenlandse Zaken van toen,  Patrick Dewael, een studie aangevraagd bij het privé studiebureau 

«Sumresearch», die als eerste doel had om de alternatieven voor de opsluiting te analyseren. De conclusies van de studie, die publiek 

waren gemaakt in  april 2007, waren duidelijk: «De vasthouding van gezinnen met kinderen is, vanuit het perspectief van de rechten en het 

welzijn van het kind, onaanvaardbaar in de huidige omstandigheden binnen de gesloten centra”.  

 Sum Research, « Studie naar alternatieven voor de vasthouding van gezinnen met kinderen in gesloten centra », Brussel, Februari 2007 
3 Zaak  Tabitha, veroordeling van België op 12/10/2006 ; Zaak Muskhadzhiyeva, veroordeling van België op 19/01/2010 ; Zaak 

Kanagaratnam, veroordeling van België op 13/12/2011 
4 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, artikel 2 


