
Oproep aan de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie 
 
Donderdag 10 september 2015 
 
 

 
 
De volgende organisatie ondertekenen deze oproep:  
Defence for Children, Het Vergeten Kind, Kerk in Actie, Save the Children, Stichting Kinderpostzegels 
Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland,  VluchtelingenWerk Nederland, War Child.  

 
Toelichting 
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het gemeenschappelijke Europees asielbeleid, maandag 
spreekt u hierover in Europa met uw collega’s uit de Lidstaten. Uit de kabinetsbrief van u en uw 
collega’s blijkt dat het kabinet een gezamenlijke Europese aanpak voorstaat, een eind wil maken aan 
verdrinkingen, verstikkingen en mensensmokkel en vluchtelingen wil beschermen. Ook geeft u aan 
bereid te zijn tot het opnemen van extra asielzoekers vanuit Italië, Griekenland en Hongarije.  
De organisaties die deze brief ondertekenen, verwelkomen deze opstelling van het kabinet. In 
aanvulling daarop roepen ze u op om vooral de kinderen voor ogen te houden bij uw gesprekken in 
Europa en de beleidsmaatregelen die u neemt. Daarnaast dringen ze erop aan om de opvang in 
Nederland beter in te richten op de komst en aanwezigheid van kinderen.  
 

Welkom 
Gevluchte kinderen zijn veelal getraumatiseerd door hun ervaringen met oorlog en stress, een 
vluchtelingenkamp en een lange en gevaarlijke reis. Het is voor kinderen essentieel dat zij zich 
kunnen ontwikkelen in een veilige en stabiele omgeving en daarom is het zaak om te zorgen dat deze 
kinderen zich zo snel mogelijk weer kind voelen. Zodat ze kunnen spelen, weer naar school gaan, op 
één plek wonen met ouders die in staat worden gesteld voor ze te zorgen. Dat de publieke opinie nu 
– als reactie op de foto van het verdronken jongetje Aylan – zó is gekanteld dat mensen zich 

Verwelkom gevluchte kinderen en help ze hier kind te zijn 
 
Met de komst van nieuwe groepen asielzoekers in Nederland, waaronder veel kinderen (in 
gezinsverband) is nu het moment om het welkom, de opvang en de toekomst van deze gezinnen 
en kinderen goed te organiseren. Dat is belangrijk voor de kinderen, hun ouders, maar ook voor 
de gehele samenleving.  
 
Wij roepen u op om – ook in Europa – de kinderen steeds voorop te stellen en: 

 In Europa te pleiten voor een ruimhartig Europees toelatingsbeleid voor kinderen en 
gezinnen die gevlucht zijn.   

 In ieder stadium van de asielprocedure waarbij kinderen betrokken zijn, het belang van 
het kind voorop te stellen.  

 Geen kinderen meer terug te sturen naar landen als Italië en Hongarije op grond van de 
Dublin-regeling.  

 Ieder kind bij aankomst te onderzoeken op de noodzaak van behandeling van trauma’s.  

 Verzoeken tot gezinshereniging welwillend en snel in te willigen. 

 Kinderen na verblijf van vijf jaar in Nederland zekerheid te geven, zonder obstakels.  

 De opvang van kinderen te organiseren conform de eisen van het VN-
Kinderrechtenverdrag: kleinschalig, kindvriendelijk, stabiel.    



Nadere informatie: Karin Kloosterboer, Kinderrechtendeskundige UNICEF Nederland en voorzitter van de 
Werkgroep Kind in azc. Telefoon: 0622566611, e-mail: kkloosterboer@unicef.nl  

uitspreken en zich melden om ‘iets te doen’ voor vluchtelingen, kan helpen om het welkom ook echt 
warm te maken. 
 

Asielprocedure 
De kinderen die in Nederland bescherming  zoeken, alleen of in gezinsverband, wacht vaak een lange 
onzekerheid over hun toekomst. De asielprocedure is over het algemeen gericht op de ouders en niet 
op kinderen. Daarbij wordt niet gekeken naar wat het beste is voor de kinderen, zoals het VN-
Kinderrechtenverdrag vereist. Zorgvuldigheid is van groot belang, maar ook het beperken van de 
duur van onzekerheid. Voorkom onnodige schade door de onvermijdelijke procedure en voorkom 
dat kinderen jarenlang in onzekerheid verblijven en na vijf jaar een beroep moeten doen op de 
regeling langdurig in Nederland verblijvende kinderen. Wordt terugkeer overwogen? Gebruik in de 
beslissing daaromtrent adequate informatie over het land van herkomst over de gevaren en de 
kansen die juist kinderen er kunnen verwachten (zoals uit kinderambtsberichten en Child Notice 
rapporten). 
 

Opvang 
De opvang van kinderen in Nederland is de afgelopen jaren enigszins verbeterd: kinderen zijn meer in 
beeld. Het rapport ‘Kind in het centrum: Kinderrechten in asielzoekerscentra’ liet zien dat de opvang 
op veel punten voor verbetering vatbaar is. De samenwerking met verschillende partijen zowel 
binnen als buiten de Werkgroep Kind in azc heeft hiervoor deels kunnen zorgen. Er valt echter nog 
veel te doen. 
Kinderen hebben op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag recht op een kindvriendelijke omgeving 
en het is een uitdaging om te zorgen dat ze die krijgen. De verhoogde instroom mag niet leiden tot 
situaties waarbij kinderen die al heel veel hebben moeten doorstaan het risico lopen verder 
beschadigd te raken. Daarvoor is het essentieel dat ouders regie over hun situatie krijgen en zo hun 
ouderrol goed kunnen vervullen. Het betekent ook dat er gekeken wordt naar wat kinderen en hun 
gezinnen echt nodig hebben: psychosociale hulp om opgelopen trauma’s te verwerken, hulp met de 
taal, contact met leeftijdsgenoten, ondersteuning van ouders, een vriendelijk woord, een luisterend 
oor. En stabiele huisvesting in kleinschalige opvang zonder verhuizingen.  
 
 


