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Geachte Tweede Kamerleden, woordvoerders migratiebeleid 
 
Volgens de jongste plannen van Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie zullen in de zeer 
nabije toekomst minder kinderen in vreemdelingendetentie terecht komen. De Coalitie Geen Kind in 
de Cel (eerder: Kinderen horen niet in Vreemdelingenbewaring) juicht deze beweging uiteraard toe. 
Kinderrechtelijke zorgen bestaan er nog over het toepassen van de uitzonderingsbepalingen 
waarmee kinderen in gezinnen en alleenstaande minderjarigen in vreemdelingenbewaring kunnen 
worden gezet en over de grensdetentie bij gezinnen met kinderen.  
 
In bijgaande notitie ‘Ik zou verbieden de deur op slot te doen’, Kinderen in vreemdelingendetentie. 
Stand van zaken en aanbevelingen analyseert de Coalitie Geen Kind in de Cel het huidige beleid 
rondom minderjarigen in grensdetentie en vreemdelingenbewaring en komt tot de volgende 
aanbevelingen:  
 

 Plaats geen kinderen meer in grensdetentie (artikel 6 VW) of vreemdelingenbewaring (artikel 

59 VW) en creëer een wettelijk verbod op vreemdelingendetentie van kinderen.  

 Verzeker in de asielprocedure dat er altijd aparte voorzieningen voor kinderen aanwezig zijn 

zodat ouders hun asielrelaas kunnen vertellen buiten de aanwezigheid van hun kinderen. 

 Motiveer waarom niet kan worden volstaan met een andere, minder ingrijpende maatregel. 

Pas het ultimum-remediumbeginsel in de praktijk toe.  

 Schrap de uitzonderingen waarmee alleenstaande minderjarige vreemdelingen alsnog 

maanden kunnen worden gedetineerd.  

 Verzeker dat kinderen niet van hun bed worden gelicht door de politie en in politiebusjes 

worden vervoerd.  

 Maak gebruik van alternatieven voor detentie:  

o In plaats van grensdetentie op Schiphol, een gewone (open) asielprocedure.  

o In plaats van vreemdelingenbewaring, individuele trajectbegeleiding in reguliere 
asielzoekerscentra.  

 
De Coalitie Geen Kind in de Cel hoopt dat u met deze notitie en aanbevelingen gesterkt zult zijn om 
ook het laatste kind uit de cel te halen: Kinderen horen nooit op grond van hun verblijfsstatus 
opgesloten te worden.  
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