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Betreft: Het tegengaan van de verdwijning van migrantenkinderen in Europa 

In januari 2016 maakte Europol bekend dat er ten minste 10 000 migranten- en vluchtelingenkinderen 
zijn verdwenen in Europa en dat de situatie tot op de dag van vandaag onveranderd is gebleven. Uit 
een onderzoek dat door Missing Children Europe is uitgevoerd en door de Commissie is 
medegefinancierd, is naar voren gekomen dat dergelijke verdwijningen van kinderen verband houden 
met onderliggende problemen op het gebied van bescherming, waaronder slechte 
opvangvoorzieningen, gebrek aan informatie, langdurige en complexe procedures voor 
gezinshereniging en de benoeming van voogden, alsmede de angst om in detentie te worden 
geplaatst, te worden teruggestuurd naar het land van herkomst of te worden overgeplaatst naar het 
eerste land van aankomst. Er wordt niet systematisch melding gemaakt van de vermissing van 
migrantenkinderen. Volgens Europol is er, vanwege een chronisch gebrek aan coördinatie op 
nationaal en grensoverschrijdend niveau, sprake van een toenemend risico op mensensmokkel, 
mensenhandel en daarmee verband houdende uitbuiting. 

De Commissie heeft reeds een hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) 
voorgesteld, met inbegrip van gerichte maatregelen om de vermissing van migrantenkinderen te 
voorkomen. Gezien de ernst en de urgentie van deze kwestie is het echter noodzakelijk dat er 
onmiddellijk maatregelen worden genomen: 

1. Wanneer presenteert de Commissie de brede strategie voor de bescherming van alle 
migrantenkinderen, zoals in mei in de Europese migratieagenda is aangekondigd? Hoe denkt de 
Commissie uitvoering te geven aan de conclusies en aanbevelingen van de tiende bijeenkomst 
van het Europees Forum voor de rechten van het kind en de conferentie "Lost in Migration" in 
Malta? 

2. Hoe helpt de Commissie de lidstaten om meer kinderen te herplaatsen vanuit Griekenland en 
Italië? 

3. Hoe gaat de Commissie ervoor zorgen dat kinderen een prioriteit worden in het huidige CEAS? 
Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om te voorkomen dat migrantenkinderen uit het 
asielstelsel verdwijnen vanwege angst in verband met de terugkeer van irreguliere migranten? 

4. Welke stappen gaat de Commissie ondernemen om ervoor te zorgen dat via 
rechtshandhavingsinstanties of het alarmnummer 116 000 vaker melding wordt gemaakt van de 
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vermissing van kinderen? 

Ingediend: 3.2.2017 
Doorgezonden: 7.2.2017 
Uiterste datum beantwoording: 14.2.2017 


