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Het grote aantal verdwijningen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen is alarmerend en twee 

Kamerleden, van oppositie en meerderheid, willen van staatssecretaris Francken weten wat hij hieraan 

doet.  

VRAGEN OM DUIDELIJKHEID 

Monica De Coninck (sp.a) wijst erop dat er vorig jaar 618 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen  

van de Belgische radar verdwenen. Waar zijn die naartoe? Zijn ze in de prostitutie verzeild of in de 

kinderarbeid? De staatssecretaris gaf al eerder aan dat er over die kinderen nauwelijks iets geweten 

is. Er is blijkbaar weinig animo om naar hen op zoek te gaan. Bovendien is er een tekort aan voogden 

en aan vertrouwenspersonen. Wat wil de staatssecretaris daaraan doen?  

Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) moet vaststellen dat van de 618 verdwenen niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen er slechts voor 124 een aanmelding bij Child Focus is gebeurd. Voor die 

kinderen die verdwijnen tijdens hun zoektocht naar een beter leven, de reis vaak een ticket to hell. Doen 

we wel genoeg om dat te verhinderen? Komt de staatssecretaris zijn eerdere belofte na om het protocol 

van 2008 aan te passen? Komt er een specifieke taskforce voor dergelijke verdwijningen? Hoe ver staat 

het met de omzetting van de 37 maatregelen van de Europese Commissie  om deze jongeren beter te 

beschermen?   

ANTWOORD VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ASIEL EN MIGRATIE 

Staatssecretaris Theo Francken wijst erop dat Justitie verdwenen niet-begeleide minderjaren opvolgt 

binnen de dienst Voogdij, terwijl zijn diensten enkel instaan voor de opvang en de verblijfsprocedure. 

De taskforce Verdwijningen van minderjarige vreemdelingen komt regelmatig samen, onder andere 

over een herziening van de protocollen. Zijn diensten volgen deze kinderen op via een apart traject van 

observatie- en oriëntatiecentra over speciale opvangstructuren tot kleinschalige opvanginitiatieven en 

pleeggezinnen. Een aantal jongeren weigert echter pertinent elke opvang en verdwijnt, vaak nog voor 

de medische leeftijdsbepaling. Vaak gaat het trouwens om meerderjarigen die zich als minderjarig 

voordoen. Het aantal verdwijningen ligt zo hoog omdat er nu systematisch wordt geregistreerd. Elke 

verdwijning is er een te veel en daarom wil de staatssecretaris  de nieuwe samenwerkingsprotocollen 

rond hebben voor het einde van de regeerperiode. 

HET LAATSTE WOORD IS AAN HET PARLEMENT 

Volgens Monica De  Coninck ontdekt de staatssecretaris na vier jaar eindelijk hoe complex de materie 

van de verdwijningen is. Deze problematiek moet een prioritair aandachtspunt zijn voor de hele 

regering.  

Sabien Lahaye-Battheu mist wat ambitie in het antwoord van de staatssecretaris en dringt erop aan 

om het protocol van 2008 zo snel mogelijk aan te scherpen.  

 

(Dit is een korte informatieve nieuwsflits over de mondelinge vragen die in plenaire vergadering werden 
gesteld. Een meer uitgebreide weergave van de interventies van de diverse sprekers vindt men na de 
plenaire op onze website www.dekamer.be : Documenten > Plenaire vergadering > Beknopt verslag.]  

 

 

 



 

 

 

 

 


