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Geachte dames en heren, 

 

Donderdag 18 april debatteert u met staatssecretaris Harbers over het Asiel- en 

Vreemdelingenbeleid. Gemeenten vragen uw aandacht voor voorheen Alleenstaande Minderjarige 

Asielzoekers (AMV’ers) die 18 zijn geworden en vanaf die leeftijd onder de verantwoordelijkheid 

van gemeenten vallen. Wij vragen u de staatssecretaris op te roepen om samen met betrokken 

bewindspersonen van VWS en SZW instrumenten beschikbaar te stellen aan gemeenten waarmee 

zij AMV’ers de kans kunnen bieden op een eerlijke start op weg naar integratie in de Nederlandse 

samenleving. Wij zien twee opties:  

Het mogelijk maken voor alle AMV’ers de opvang en begeleiding te verlengen tot 21 jaar;  

of 

AMV’ers een plek te geven in de Wet Inburgering zodat voor deze groep weer maatschappelijke 

begeleiding beschikbaar komt.   

 

Wij berichten u op deze korte termijn omdat de aangeboden verlengde pleegzorg per 1 april jl. is 

beëindigd. Gemeenten zijn hierover minder dan één week tevoren geïnformeerd. In juli 2018 werd 

tussen Rijk (VWS), Jeugdzorg Nederland en de VNG een bestuurlijke afspraak gemaakt die het 

mogelijk maakt om pleegzorg standaard mogelijk te maken tot 21 jaar. Gemeenten zijn hiervoor 

gecompenseerd in het gemeentefonds. Bij de overheveling van de compensatie is geen rekening 

gehouden met de doelgroep AMV’ers met een verblijfstatus. Nidos (de door het Rijk aangewezen 

voogdij organisatie) is er van uitgegaan dat deze verlenging ook gold voor AMV’ers met status in 

een pleeggezin. De door Nidos verstrekte jeugdhulp wordt  immers niet gezien als jeugdhulp 

conform de Jeugdwet. De gesprekken die zijn gevoerd hebben ertoe geleid dat de reeds ingezette 

verlengde pleegzorg per 1 april moest worden stopgezet. Omdat veel gemeenten niet weten dat er 

in hun gemeente kinderen werden opgevangen in een netwerkgezin/pleeggezin zijn zij hier pas 

zeer recentelijk mee geconfronteerd. Binnen tien weken moeten gemeenten een oplossing bieden.   

 

Gemeenten zijn van mening dat hiervoor niet alleen gemeenten verantwoordelijk kunnen worden 

geacht. Gelet op de multiproblematiek waarbij bij veel AMV’ers sprake is, zullen wij deze 

knelpunten blijven agenderen in gesprekken met de bewindspersonen van JenV, SZW en VWS.  

 

Toelichting 

Gemeenten geven al geruime tijd (cf. onze inbreng bij de begrotingsbehandeling van het onderdeel 

Integratie van de begroting van SZW van afgelopen najaar) aan grote moeilijkheden te ondervinden 

bij de huisvesting en de verdere integratie van AMV’ers. De door ruim 130 gemeenten ontvangen 

brief rond de stopzetting van de verlengde pleegzorg voor 18 + AMV’ers die in een pleeggezin 

wonen, is voor veel gemeenten die AMV’ers in hun gemeenten gevestigd zien, de druppel die de 

emmer deed overlopen. We zijn er ons van bewust dat er meerdere bewindspersonen een 

verantwoordelijkheid hebben, vanwege de multiproblematiek die bij deze groep speelt. We richten 

ons tot u, omdat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk is voor het regime 

waaronder de AMV’ers tot hun 18e jaar vallen. Een ander argument is dat de door ons 
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gesignaleerde knelpunten niet hebben geleid tot enige verandering bij de ministeries van VWS en 

SZW. Het resultaat is dat zowel de voormalig AMV’ers als de gemeenten nu met lege handen staan 

als het gaat om verdere integratie van deze kwetsbare doelgroep 

  

AMV’er tot 18 jaar 

De opvang van Alleenstaande Minderjarige Vergunninghouders vindt  plaats in kleinschalige 

opvanglocaties onder het toeziend oog van NIDOS. De locaties waarin de kinderen tot hun 18e 

verblijven zijn van jeugdzorginstellingen waarmee Nidos een contract heeft afgesloten. De opvang 

van AMV’ers hangt af van de vestigingslocatie van de aanbieders. Gemeenten hebben hier geen 

stem in. Op deze locaties krijgen de jongeren naast onderdak ook begeleiding. De mate waarin een 

jongere begeleiding ontvangt, hangt af van de leeftijd waarop hij of zij in Nederland aankomt. Op dit 

moment zijn er minder dan 90 gemeenten waarin zich kleinschalige opvang bevindt. Alleenstaand 

kinderen onder de 15 worden opgevangen in een pleeggezin of netwerkgezin. Dit zijn veelal 

gezinnen met een asielverleden en of met andere ervaringen die enigszins aansluiten bij de 

culturele achtergrond van de jongere.  

 

AMV’ers na hun 18de   jaar 

In het huidige opvangsysteem voor AMV’ers zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting 

en de verdere integratie van AMV’ers nadat ze 18 jaar zijn geworden. Wanneer een AMV’er 18 jaar 

wordt dan is de gemeente waarin de opvanglocatie staat verantwoordelijk voor de 

vervolghuisvesting. Naast vervolghuisvesting zijn de gemeenten ook verantwoordelijk voor de 

verdere integratie. Veel van deze jongeren hebben geen inkomsten en worden dan afhankelijk van 

een uitkering of van een studietoelage als ze studeren. 

Sinds de aanpassingen in de wet Inburgering (per 1 juli 2017) zijn jongeren die kwalificatieplichtig 

zijn, niet langer inburgeringsplichtig. Voor deze groep kinderen (18+) is dan ook geen 

maatschappelijke begeleiding beschikbaar à € 2370 per inburgeraar.  

 

Knelpunten 

Gemeenten ervaren problemen bij het (op tijd) huisvesten van de doelgroep. Veel gemeenten, waar 

kinderen in kleinschalige woonvoorzieningen verblijven, krijgen onvoldoende aanbod van 

woonvoorzieningen, doordat er te weinig geschikte woningen zijn en of doordat 

woningbouwcorporaties  minder makkelijk woningen beschikbaar stellen, vanwege eerdere 

ervaringen met deze doelgroep, zoals het stapelen van huurachterstanden, overlast, extra 

begeleiding door het NIDOS vanwege verslavingsproblematiek, etc. 

Jongeren hebben vaak nog extra behoefte aan maatschappelijke begeleiding maar hebben hier 

geen recht op, omdat ze niet inburgeringsplichtig zijn maar kwalificatieplichtig. Het soort begeleiding 

waar het hier omgaat wordt echter niet op scholen gegeven. Het gaat bijvoorbeeld om: 

het op tijd betalen van huur en andere vaste lasten; 

wennen aan dag- en nachtritme en andere basale gedragingen;  

de waarde van geld in Nederland en hoe er mee om te gaan.  

Gemeenten ontvangen geen middelen om dit soort begeleiding te geven. Omdat het toch 

noodzakelijk is betalen gemeenten dit uit andere middelen. Er wordt in deze groep veel 

schuldenproblematiek en schooluitval geconstateerd en dit vraagt extra maatregelen van 

gemeenten.  
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De AMV’ers zijn nu onevenredig over gemeenten verdeeld: in de ene gemeente is er geen een 

gehuisvest, in de andere juist heel veel. Daardoor is de druk op gemeentelijke budgetten niet goed 

verdeeld. Daarbij komt dat veel van deze gemeenten in zijn algemeenheid al kampen met tekorten 

in het sociale domein.  

 


