
ONTWERP VAN DE TERUGKEERPROCEDURE: KINDERRECHTEN EN KINDERBESCHERMING
Bij het vormgeven van de terugkeerprocedure worden de kinderrechten en principes van kinderbescher-
ming toegepast. Specifi eke waarborgen in de procedure  verzekeren dat de belangen en de rechten van 
het kind - waaronder het recht te worden gehoord over zijn/ haar mening en inzichten - worden geres-
pecteerd in alle gevallen waarin terugkeer wordt overwogen. De mogelijkheid van vrijwillige terugkeer is 
verkend voordat een terugkeerbesluit wordt genomen. 

ONDERSTEUNING VAN HET KIND VOORAFGAAND AAN EEN TERUGKEERBESLUIT 
Om tot een duurzame oplossing voor het kind te komen, wordt altijd een ‘Best Interest Determination’ 
(BID) uitgevoerd. Het kind krijgt passende ondersteuning en bescherming voordat een terugkeerbesluit 
wordt genomen. Er zijn procedures om de familiebanden te herstellen als dit door een alleenstaand kind 
of diens voogd wordt verzocht en wanneer herstel van de familiebanden in het belang van het kind is. 

BESLUITVORMINGSPROCEDURES 
De besluitvormingsprocedure rond terugkeer is kindvriendelijk. Het kind wordt tijdens het besluitvor-
mingsproces en bij het aanwenden van een rechtsmiddel vertegenwoordigd door een - op het gebied van 
kinderrechten en migratierecht - gespecialiseerde advocaat. Er is informatie verzameld waaruit blijkt dat 
het individuele kind na terugkeer geen risico loopt op gevaar, refoulement, mensenhandel of uitbuiting. 
Het kind kan snel en effectief in beroep gaan tegen een genomen terugkeerbesluit en het beroep heeft 
schorsende werking ten aanzien van het besluit.

NA DE BESLUITVORMING EN VOOR DE TERUGKEER 
Het kind krijgt een periode de gelegenheid om vrijwillig terug te keren zodat het persoonlijke leven van 
het kind zo min mogelijk wordt verstoord. In afwachting van het vertrek heeft het kind toegang tot onder-
wijs, gezondheidszorg en opvang. Tijdens de terugkeerprocedure blijft de eenheid van het gezin gehand-
haafd. 

DETENTIE
Detentie van het kind is niet in overeenstemming met het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Deten-
tie wordt uitsluitend gebruikt als laatste middel en de procedures en toepassing van detentie zijn toegespitst 
op de specifi eke situatie van kinderen. Er bestaan alternatieven die in ieder afzonderlijk geval grondig worden 
onderzocht alvorens tot een detentiebesluit te komen. Detentie vindt plaats gedurende een zo kort mogelijke 
periode, wordt regelmatig herzien en het kind in detentie heeft toegang tot (juridische) bijstand. Er kan in 
beroep worden gegaan tegen een detentiebesluit en het kind wordt niet gedetineerd met volwassenen.

TERUGKEER
Met het kind wordt een re-integratieplan opgesteld als na afweging van alle andere duurzame alternatie-
ven is gekozen voor terugkeer. Het kind ontvangt alle relevante informatie met betrekking tot de terug-
keerprocedure. De terugkeer (of uitzetting) gebeurt op een manier die geschikt is voor - en aangepast is 
aan - de situatie van het kind. Een alleenstaand kind wordt tijdens de terugkeerreis begeleid door een 
voogd of een ander persoon die door het kind zelf geschikt is bevonden.

AANKOMST IN HET LAND VAN HERKOMST EN NA TERUGKEER 
Er zijn procedures voor de formele overdracht van de zorg voor en het voogdijschap over het terugke-
rende kind en er is passende ondersteuning beschikbaar voor de re-integratie van het kind. In het land 
van herkomst wordt op formele wijze de impact van terugkeer op het kind onderzocht. Ervaren organisa-
ties bewaken de situatie van het kind om te waarborgen dat de afspraken in het re-integratieplan worden 
nageleefd.

SPECIALE AANDACHT VOOR HET GEBRUIK VAN TERUGKEERHUIZEN IN  LANDEN VAN HERKOMST

• Terugkeer van een alleenstaand kind naar een terugkeerhuis in het land van herkomst is een allerlaatste optie. Voordat deze 
optie wordt overwogen, worden eerst alle alternatieve zorgmogelijkheden voor het kind, waaronder pleegzorg, 

 onderzocht – zowel in Nederland als elders.
• Een kind wordt alleen dan teruggestuurd naar een terugkeerhuis in het land van herkomst als een formeel BID-proces heeft 

aangetoond dat dit in het belang van het individuele kind is. Daarnaast moeten de omstandigheden in het terugkeerhuis en 
het re-integratieplan leiden tot een duurzame oplossing voor het kind.

• De omstandigheden in een terugkeerhuis moeten geschikt zijn voor de verzorging van het alleenstaande kind en overeen-
stemmen met de Internationale Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg. 

UNICEF NEDERLAND - CHECKLIST KIND EN TERUGKEER*

*Te gebruiken in combinatie met de volledige versie van de checklist van ECRE/Save the Children ter ondersteuning van lidstaten bij de 
besluitvorming omtrent terugkeer van kinderen naar derde landen (originele versie in mei 2012 door UNICEF Nederland in het Nederlands 
vertaald)



DESIGNING THE RETURN PROCEDURE: CHILD RIGHTS AND CHILD PROTECTION
Child rights and child protection principles are applied when designing the return procedures. Specifi c 
safeguards are introduced to ensure that the rights of the child are upheld and the child’s best interests 
are respected in all instances where a child is being considered for return. Voluntary return is explored 
as an option prior to any return decision being made and specifi c safeguards exist to ensure the child’s 
views and opinions are heard

ASSISTANCE TO CHILDREN PRIOR TO A RETURN DECISION
A formal best interests determination is undertaken in the case of every individual child to identify a 
durable solution for the child and the child is provided with all appropriate assistance and protection 
prior to any return decision being made. Processes exist to restore family links in cases of unaccom-
panied and separated children where this is requested by the child or their guardian, and where it is in 
the best interests of the child to do so
 

DECISION MAKING PROCEDURES 
Decision making procedures about return are child friendly and children are represented by lawyers with 
special expertise throughout the decision making process and all relevant appeals. Information has been 
gathered indicating that the individual child will not be at risk of harm, refoulement or (re)traffi cking or 
exploitation following return. Children are able to appeal decisions on return promptly and effectively 
and appeals suspend the effect of any return decision until heard 

POST DECISION AND PRE RETURN PHASE
The child’s situation is disrupted as minimally as possible through a voluntary return period being 
available for the child. Children have access to education, health and accomodation pending return. 
Family unity is maintained throughout the return procedure

DETENTION
Detention of children is not in accordance with the UN Convention on the Rights of the Child. Detention is only 
used as a measure of last resort and detention procedures and methods are sensitive to the special situation 
of children. alternatives exist and are fully considered in each case before a decision to detain is made. 
Detention is used for the shortest time possible and is regularly reviewed and children are given access to 
legal and other support . Detention decisions can be challenged and children are not detained with adults

THE RETURN PROCESS
If return is pursued after all other durable solutions have been considered, the child is given relevant 
information about the return procedure and a plan exists for the child’s reintegration following their 
return. Removal practices are appropriate and proportionate regarding the situation of children, and 
separated children are escorted throughout their return journey either by their guardian or another 
person the child fi nds appropriate

ARRIVAL IN COUNTRY OF RETURN AND POST RETURN PHASE
Procedures exist for formal transfer of care and custodial responsibilities for the returned child and 
appropriate reintegration support is available to the child. Formal monitoring of the outcomes of the 
impact of return on children exists in countries of origin and experienced organisations montior the 
situation of the returned child to ensure the child’s reintegration plan is delivered

SPECIAL NOTE ON THE USE OF RETURN HOUSES IN COUNTRIES OF ORIGIN

• Returning a separated child to a return house in a country of origin is an option of last resort, after all other alternative care 
options for the child -in the netherlands or elsewhere- have been considered, including foster care.

• A child will only be returned to a return house if a formal best interests determination has shown this to be in the individual 
child’s best interests  and where the conditions in the return house and the reintegration plan for the child in the country of 
origin will provide the child with a durable solution.

• Conditions in return houses should be suitable for the care of separated children and comply with the International 
Guidelines for Alternative Care.

UNICEF THE NETHERLANDS CHECKLIST ON CHILDREN AND RETURN*

*To be used in conjunction with the full version of the ECRE/Save the Children Checklist for supporting member states when considering 
the return of children to third countries (May 2012 translated from the original by UNICEF the Netherlands)
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