
Persbericht 

De situatie van kinderen in migratie:  

kwetsbaar onder de kwetsbaren   

 

 

Aanbeveling van het Adviesorgaan van de  

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind 

De recente actualiteit heeft de ongerustheid bij het Adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten 

van het Kind over de eerbiediging van de fundamentele rechten van kinderen in migratie en de beperkte aandacht 

voor kinderen binnen het migratiebeleid verder aangewakkerd. Het Adviesorgaan heeft ter zake recent publiek 

stelling genomen.  

Non-discriminatie 

Kinderen in migratie zijn bijzonder kwetsbaar, gezien het parcours dat ze hebben afgelegd. Zij verdienen dus 

bijzondere aandacht, zonder onderscheid naar administratief statuut of nationaliteit.  

Europese niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBM) in het bijzonder mogen geen enkele discriminatie 

ondervinden ten opzichte van de andere NBM, of het nu de voorwaarden voor opvang en psychosociale 

ondersteuning betreft, dan wel de toewijzing van een voogd, de toegang tot de bijzondere verblijfsprocedures voor 

NBM en tot effectieve rechtsmiddelen. 

Elk kind in migratie geniet eenzelfde recht op bescherming van de gezondheid en van het recht op onderwijs als alle 

andere kinderen en moet dan ook zonder enige beperking de nodige dienstverlening kunnen genieten. 

Alternatieven voor detentie 

De administratieve detentie van kinderen in migratie en hun ouders moet verboden worden met het oog op de 

eerbiediging van de eenheid van het gezin en het belang van het kind. 

Integratie bevorderen 

Voor de integratie van kinderen in migratie zijn een stabiele opvangplaats en vaste school onontbeerlijk, evenals een 

gepaste vorming voor alle beroepskrachten die met hen in contact treden zodat deze hen kunnen begrijpen en hen 



zo goed mogelijk kunnen informeren over hun rechten. Ook dient de nodige steun te worden geboden aan lokale 

initiatieven en burgerinitiatieven.  

Er moet een duurzame oplossing gevonden worden voor elke NBM vóór diens meerderjarigheid.  

Een transversale bepaling over de rechten van het kind 

Het adviesorgaan beveelt ook aan om de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aan te vullen met een uitdrukkelijke verwijzing naar 

het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind is een overlegplatform, opgericht bij samenwerkingsakkoord, 

onder meer belast met het Belgische rapport voor de V.N. over de toepassing van het Internationaal Verdrag van 20 

november 1989 inzake de Rechten van het Kind. Ze verenigt meer dan 90 actoren op het gebied van kinderrechten, 

zowel vertegenwoordigers van overheden als vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en van de 

academische wereld. Zij omvat tevens een intergouvernementeel orgaan en een onafhankelijk adviesorgaan.  
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