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Betreft: De bescherming van migrerende kinderen 

Volgens de recentste cijfers van de UNHCR zijn er in 2017 32 039 kinderen aangekomen in 
Griekenland, Italië, Spanje en Bulgarije. In 46 % van de gevallen ging het om niet-begeleide of van 
hun familie gescheiden kinderen. Een jaar na de mededeling van de Commissie over de bescherming 
van migrerende kinderen van 12 april 20171 kampen de lidstaten nog steeds met problemen bij de 
uitvoering van de erin vervatte aanbevelingen. 

Luidens het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind dient het belang van het kind bij alle maatregelen ten aanzien van kinderen de 
voornaamste overweging te zijn. 

1. Uitvoering van de aanbevelingen - Hoe ver staan de lidstaten volgens de Commissie met de 
uitvoering van de aanbevelingen in de mededeling over de bescherming van migrerende 
kinderen? Op welke lidstaten ziet de Commissie toe? Welke stappen denkt de Commissie te 
nemen om de lidstaten – mede via de aanwending van EU-middelen – te ondersteunen bij de 
uitvoering van de mededeling, om er met name voor te zorgen dat er voldoende opvangplaatsen 
voor niet-begeleide kinderen en gezinnen met kinderen beschikbaar zijn, dat er in hotspots een 
functionaris kinderbescherming wordt aangesteld, dat kinderen tijdig toegang krijgen tot 
gezondheidszorg, psychologische bijstand en onderwijs, en dat gezinshereniging doeltreffender 
verloopt? 

2. Voogdij - Hoe beoordeelt de Commissie, in het licht van de omslachtige procedures voor de 
aanstelling van voogden voor niet-begeleide kinderen, de maatregelen die de lidstaten getroffen 
hebben om ervoor te zorgen dat alle kinderen bij aankomst een voogd of tijdelijk voogd 
toegewezen krijgen? Wat gaat de Commissie doen om de lidstaten ertoe aan te zetten voogden 
opleiding te geven en de procedures voor hun aanstelling te versnellen? 

3. Bewaring - Welke stappen denkt de Commissie, gezien het huidige gebrek aan geschikte 
alternatieve opvang voor niet-begeleide kinderen en gezinnen met kinderen, te ondernemen om 
de lidstaten te ondersteunen bij het aanbieden van alternatieven voor bewaring? Zal de 
Commissie inbreukprocedures inleiden tegen lidstaten die in de context van migratie de 
grondrechten van het kind niet in acht nemen, mochten zich in de EU-lidstaten gevallen van 
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langdurige en stelselmatige bewaring van migrerende kinderen en hun gezin blijven voordoen? 

4. Toegang tot onderwijs - Wat doet de Commissie om ervoor te zorgen dat de bestaande wettelijke 
verplichting om minderjarige asielzoekers binnen drie maanden toegang tot het onderwijs te 
bieden, in alle lidstaten van de EU wordt gehandhaafd? 
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