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Geachte heer Leers,

De coalitie 'kinderen horen niet in vreemdelingenbewaring' biedt u bij deze bijgaande brief 
aan met het oog op de ministeriële conferentie op 7-8 december 2011 ter gelegenheid van 
het 60-jarig bestaan van het Vluchtelingenverdrag te Genève. De brief maakt deel uit van 
een initiatief van de International Detention Coaliton (IDC) in samenwerking met de 
European Council on Refugees and Exiles (ECRE) en Amnesty International gericht op het 
beëindigen van vreemdelingendetentie van kinderen. De coalitie 'kinderen horen niet in 
vreemdelingenbewaring'1 ondersteunt dit initiatief. Deze brief is ook gestuurd naar uw 
collega's in de andere Europese lidstaten. 

Wij roepen staten op om kinderen nooit in vreemdelingenbewaring te plaatsen. Als het 
daadwerkelijk nodig is om de bewegingsvrijheid van kinderen en gezinnen te beperken, 
dienen staten gebruik te maken van alternatieven. 

Ook zouden staten moeten investeren in kindvriendelijke accommodatie en faciliteiten, 
waarmee beter invulling gegeven wordt aan het recht van kinderen op rust en vrije tijd, op 
deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij hun leeftijd, en op vrije 
deelneming aan het culturele en artistieke leven.

Nederland heeft de mogelijkheid om kinderen te detineren recent beperkt. 
Vreemdelingenbewaring kan nog wel worden nog wel toegepast in het geval van 
alleenstaande minderjarigen die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een misdrijf, 
die zich hebben onttrokken aan een meldplicht of andere vrijheidsbeperkende maatregelen 
of die eerder verdwenen zijn met onbekende bestemming. Verder kan maximaal veertien 
dagen voor vertrek vreemdelingenbewaring toegepast worden, zowel bij alleenstaande 
minderjarigen als bij gezinnen. Wanneer een alleenstaande minderjarige aan de grens de 
toegang tot Nederland wordt geweigerd, kan detentie nog toegepast worden in afwachting 
van de uitkomst van een leeftijdsonderzoek.

1 Deelnemende organisaties coalitie 'kinderen horen niet in vreemdelingenbewaring': Amnesty 
International, Defence for Children, INLIA, Raad van Kerken, Kerk in Actie, Stichting 
Kinderpostzegels, Stichting LOS, Unicef, VluchtelingenWerk Nederland.

Afdeling Nederland
Keizersgracht 177

Postbus 1968

1000 BZ Amsterdam

T 020 626 44 36

F 020 624 08 89

E amnesty@amnesty.nl

I www.amnesty.nl



Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere 
internationale mensenrechteninstrumenten. In navolging van deze visie is het de missie van Amnesty International om onderzoek te doen en actie te voeren gericht op het 
voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van deze rechten.

Pagina 2

Ondergetekende organisaties waren blij met de beperking van het detineren van kinderen, 
maar roepen de Nederlandse regering op om nog een stap verder te gaan en de 
vreemdelingenbewaring van kinderen volledig te beëindigen. Er dient een verbod op de 
vreemdelingenbewaring van kinderen te komen. Dit zou ook de inzet moeten zijn bij de 
herziening van de Europese richtlijnen op het terrein van asiel en migratie.

Als u vragen heeft naar aanleiding van het voorgaande of de bijgaande brief, dan kunt u 
contact op laten nemen met Sabine Park, senior medewerker politieke zaken. In afwachting 
van uw reactie verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Eduard Nazarski
Directeur Amnesty International Afdeling Nederland
namens de coalitie 'kinderen horen niet in vreemdelingenbewaring'

Amnesty International
Defence for Children
INLIA
Raad van Kerken
Kerk in Actie
Stichting Kinderpostzegels
Stichting LOS
Unicef
VluchtelingenWerk Nederland


