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“Ondanks luid protest zijn eerste kinderen opgesloten in gesloten centrum” 

Brussel, 14-08-2018 

Ondanks het protest van meer dan 300 organisaties werden vandaag de eerste kinderen opgesloten in het 

nieuwe gesloten centrum voor gezinnen naast Brussels Airport. Volgens het Belgische middenveld, en voor 

veel internationale instellingen, schendt detentie de rechten van kinderen en zou de detentie van kinderen 

verboden moeten worden. 

Wat de ngo’s al langer vreesden is nu realiteit: België houdt opnieuw kinderen vast. De bouw van het nieuwe 

centrum voor gezinnen met kinderen is sinds enkele weken klaar. Kinderen kunnen er, samen met hun ouders, 

tot een maand lang opgesloten blijven terwijl de overheid de terugkeer naar hun land van herkomst 

voorbereidt.  

Iets meer dan een jaar geleden lanceerden het Platform Kinderen op de Vlucht, Unicef België, 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, Caritas International en Jesuit Refugee Service Belgium de campagne 

“EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.”, om tegen dit gesloten centrum te protesteren. Zij vinden het centrum 

onaanvaardbaar, omdat elke detentie kinderen schaadt. Sinds de lancering is de steun voor de campagne sterk 

toegenomen. Vandaag telt de campagne meer dan 300 ondertekende organisaties, waaronder sinds kort ook 

de Orde van Franstalige en Duitstalige balies. Samen vragen zij aan de regering om géén kinderen op te sluiten 

voor migratieredenen.  

Voorlopig werd de oproep van de organisaties niet gehoord: vandaag werden de eerste kinderen naar het 
centrum gebracht. “Deze situatie maakt ons zeer ongerust,” legt Rob Kaelen van het Platform Kinderen op de 
vlucht uit, “want het is duidelijk dat detentie de rechten van kinderen schendt. Detentie heeft een enorme 
impact op hun ontwikkeling en hun welzijn, ook onder de omstandigheden die de regering voorlegt.” 

Een groot aantal internationale instellingen zijn het hier ook over eens. Het Kinderrechtencomité van de VN 
stelt dat detentie van kinderen voor migratieredenen hun fundamentele rechten schendt. Het UNHCR, het 
Europees Parlement en de Raad van Europa roepen eveneens op om geen kinderen op te sluiten voor 
migratieredenen. Oproepen die de Belgische regering tot nog toe negeert.  

“België is in het verleden al herhaaldelijk veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor 
het opsluiten van kinderen in ongepaste omstandigheden,” legt Rob Kaelen uit. “Daarna heeft België 
alternatieven voor detentie ontwikkeld, zoals de ‘terugkeerwoningen’, wat een stap in de goede richting is. De 
regering ziet detentie echter als het sluitstuk van een efficiënt migratiebeleid. Ze heeft beslist om meer 
aandacht aan haar terugkeercijfers te besteden dan aan het naleven van de kinderrechten. Door kinderen 
opnieuw op te sluiten, gaat België op dat vlak 10 jaar achteruit.”  

Toevallig publiceerde de Global Campaign to End Child Detention zondag de Global NextGen Index, dat 22 
landen op honderd scoort en aangeeft in hoeverre elk land de rechten van kinderen in migratie naleeft. Onder 
andere door de keuze om opnieuw kinderen op te sluiten, is België gebuisd met 49/100.  

De 312 organisaties die de campagne “EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.” steunen, herhalen hun oproep aan 
de regering: “Laten we als samenleving de keuze maken om geen kinderen op te sluiten. Laten we in 
alternatieven investeren, en in de begeleiding van deze gezinnen. Deze kinderen verdienen beter. Want een 
kind sluit je niet op. Punt.” 

 

EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT. is een campagne van het Platform Kinderen op de vlucht en Unicef België, 
in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, Caritas International en Jesuit Refugee Service 
Belgium. Voor meer informatie kunt u terecht op www.eenkindsluitjenietop.be, op Twitter of op Facebook. 

Voor meer info : Rob Kaelen (rk@sdj.be) & Laetitia Van der Vennet  (lvdv@sdj.be)  
02 210 94 91 & 0470 57 33 97 (NL/FR/ENG) 
Platform Kinderen op de vlucht (www.kinderenopdevlucht.be)  
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