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Utrecht, 20mrt 2011

Geachte leden van de Commissie Integratie en Asiel

Hierbij bieden wij onze inbreng aan over het over AMV- beleid. Onze inbreng is voorbereid
met organisaties die zich inzetten voor Perspectiefprojecten in de steden Utrecht,
Rotterdam, Tilburg, den Haag en Zwolle. We zullen nadere toelichting op deze brief geven
tijdens de Hoorzitting op 23 mrt a.s.

Stichting LOS pleit voor een sluitende aanpak voor álle AMV-jongeren in Nederland
Dat betekent dat AMV-jongeren in principe niet op straat gezet worden, maar dat zij ófwel
terugkeren naar een land waar hun opvang en begeleiding gewaarborgd zijn, ófwel een
verblijfsvergunning krijgen. Vanuit dit uitgangspunt pleiten wij voor:

Realistische en korte toelatingsprocedures
1. Aangepaste asielprocedure

Om het vluchtverhaal van de jongere tot zijn recht te laten komen is tijd nodig om
vertrouwen op te bouwen. Een asielprocedure die deze waarborg niet biedt leidt tot
een besluit waar de jongere zich niet in kan herkennen.

2. Terugkeer alleen als veiligheid gewaarborgd is
Terugkeer vereist een individuele afweging, waarbij de kwaliteit van de opvang in
het herkomstland meegewogen moet worden. Monitoring van terugkeer is
gewenst.

3. AMV- buitenschuld-vergunning toegankelijk voor álle AMV’s
Om te voorkomen dat AMV’s op hun 18de verjaardag op straat gezet moeten
worden, zou de speciale buitenschuld vergunning voor álle AMV’s toegankelijk
moeten zijn.
Bovendien zijn heldere criteria voor een buitenschuld vergunning nodig die
duidelijkheid scheppen voor de jongere en snelle besluitvorming mogelijk maken.
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4. Maximaal 2jr onzekerheid
Voor de identiteitsvorming en een stabiele ontwikkeling van jongeren is het
belangrijk om snel duidelijkheid te hebben over hun toekomstperspectief. We
pleiten daarom voor een kortere periode van onzekerheid. Dat is maximaal 2jr
tenzij de asielprocedure langer duurt.

Opvang minderjarigen
5. Geen illegalisering AMV’s

De afschaffing van de specifieke AMV-status leidt ertoe dat deze jongeren na hun
asielprocedure illegaal in Nederland verblijven, hoewel ze wel opvang van
overheidswege zullen krijgen. Vanuit de ervaringen van de Noodopvangen zien wij
de volgende problemen ontstaan: geen ID-bewijs, geen recht op verzekering, geen
recht op bepaalde stages, geen recht op werk, geen recht op brommerrijbewijs en
brommer, geen toegang tot sport, kan niet mee met buitenlandse schoolreisjes. Dit
leidt tot schending van kinderrechten, met name het recht op een identiteit en
participatie. Daarom pleiten wij voor een vorm van tijdelijke statusverlening.
Ten overvloede vragen wij ons af hoe we de illegalisering moeten rijmen met de
plannen om illegaal verblijf strafbaar te maken.

6. Voogd moet voor jongeren vertrouwensfunctie vervullen
De voogd is belangrijk voor AMV’s. Hij/ zij hoort de jongere in zijn ontwikkeling te
ondersteunen. De jongere heeft daarbij recht op privacy. De rol van de voogd moet
duidelijk onderscheiden worden van die van de IND/ DT&V.

(ex-) AMV’s niet op straat zetten
7. AMV’s niet loslaten met 18 jaar

Jongeren zijn op hun 18de verjaardag nog niet direkt in staat hun toekomst in eigen
hand te nemen, eigen beslissingen te nemen. Wij pleiten daarom voor continuering
van de opvang na de 18de verjaardag, behoud van een vorm van status en
toewerken naar een duurzame oplossing die vóór de leeftijd van 20 jaar bereikt
moet zijn.

8. Continuiteit in begeleiding
In de huidige situatie stopt de begeleiding van de voogd met de 18de verjaardag.
Daarna staan de jongeren er alleen voor. De ervaring van Perspectiefprojecten is
dat het opnieuw opbouwen van vertrouwen veel tijd kost. Wij pleiten ervoor dat de
begeleiding vanaf het begin ook gericht is op het realiseren van een duurzaam
toekomstperspectief. Zo moet daar bij de keuze van een opleiding ook rekening
mee gehouden worden. De begeleiding door dezelfde persoon/ instantie zou
moeten doorlopen totdat een duurzame oplossing is gerealiseerd.

Tijdens de hoorzitting op 23 maart zullen wij vooral in gaan op punt 5 en 7: het voorkomen
van illegaliteit zowel vóór het bereiken van de 18jarige leeftijd als daarna.

Hoogachtend

Rian Ederveen
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