
 
 
Position paper VluchtelingenWerk Nederland  
rondetafelgesprek ‘herijking van het amv-beleid’  23 maart 2011.  
 
Kader 
Op 11 december 2009 heeft de toenmalige staatssecretaris van Justitie beleidsvoornemens voor een 
herijking van het amv-beleid gepubliceerd. Op 14 december 2010 heeft de minister laten weten deze 
plannen door te willen zetten en te implementeren.  
 
VluchtelingenWerk Nederland is van mening dat de volgende uitgangspunten het kader moeten 
vormen voor het amv- beleid: 

1. Het belang van het kind staat centraal. Hieraan moet concrete invulling worden gegeven Een 
kind is voor alles kind, dan pas asielzoeker. 

2. Er wordt in de herijking een zeer grote nadruk gelegd op terugkeer. Maar er moet voor alles 
een zorgvuldige beoordeling van de beschermingsvraagplaatsvinden. Dus: eerst 
bescherming, dan terugkeer.  

3. Snel duidelijkheid over verblijfsperspectief is in het belang van het kind. Als de uitkomst van 
een verblijfsprocedure terugkeer inhoudt, dan dient dit in het belang van het kind op een 
zorgvuldige manier te gebeuren. 

 
VluchtelingenWerk Nederland gaat in dit position paper in op de gevolgen van deze beleidsplannen 
voor de asielprocedure en het toelatingsbeleid voor amv’s. 
 
1. Asielprocedure 
Een deel van de herijkingsvoorstellen is feitelijk al geimplementeerd en meegenomen in de herziening 
van de asielprocedure. Dit betekent dat dat in beginsel de algemene asielprocedure (AA-procedure) 
van 8 dagen ook van toepassing is op amv’s. Wel wordt er een rust- en voorbereidingstermijn (RVT) 
gehanteerd van drie weken, in plaats van het uitgangspunt van 6 dagen bij volwassenen. Volgens de 
minister in het namelijk van ‘essentieel belang dat de amv zich goed op de asielprocedure kan 
voorbereiden en voldoende rust krijgt’. VluchtelingenWerk Nederland onderschrijft dit volkomen. Uit de 
praktijk blijkt echter dat de procedure zoals deze nu is ingericht een uitputtingsslag is voor de amv’s en 
geen recht doet aan hun specifieke positie: 
 
Ten aanzien van de RVT: 

- Er zijn veel verschillende stappen in een relatief korte tijd: talloze onderzoeken (hoesttest, 
intake, medische check) en contactmomenten (met VWN, Nidos, advocaat, VP, IND). 

- Amv’s moeten vaak veel en lange afstanden reizen van verblijfslokaties naar IND lokaties. 
 

Ten aanzien van de AA-procedure: 
In praktijk zien we dat zaken van amv’s veelal worden doorgestuurd naar de verlengde procedure (VA-
procedure).  Dit is een teken dat de AA- procedure vaak te kort blijkt te zijn. Wij zijn altijd al van 
mening geweest dat uit principieel oogpunt de VA-procedure van toepassing moet zijn op amv’s: 

- De AA-procedure biedt onvoldoende tijd en ruimte om de relevante feiten boven tafel te 
krijgen. Het gaat hier om een kwetsbare groep en het is van het grootste belang dat 
zorgvuldig wordt gekeken of bescherming nodig is.  

- Dit is maatwerk en vereist ruimte en tijd voor onderzoek, ook om het vertrouwen van de amv 
te winnen. Deze kinderen hebben vaak veel meegemaakt en kunnen getraumatiseerd zijn. 
Het duurt een tijd voordat vertrouwen is gewekt en de amv in staat is zijn volledige verhaal te 
doen, waarin vaak meerdere aspecten een rol spelen, zoals mensenhandel, situatie in land 
van herkomst, opgelopen trauma’s.  

 
2. Detentie in de asielprocedure (grensdetentie) 
De detentie van zogenoemde land-amv’s (art 55 Vw) en lucht-amv’s (art 6 Vw) op Schiphol is 
inmiddels tot een minimum teruggebracht, mede n.a.v. de uitspraak van 13 oktober van de Rechtbank 
Amsterdam dat de voorzieningen op Schiphol ontoereikend zijn om amv’s aldaar te detineren. De 
minister heeft dit bevestigd in zijn brief aan uw Kamer d.d. 8 maart over alternatieven voor detentie 
van amv’s. Een groot deel van de bewaring-amv’s (art 59) doorlopen echter nog wel de gehele 
asielprocedure op AC Schiphol.  Bij twijfel aan de leeftijd wordt de amv gedetineerd in afwachting van 
de uitkomsten van het leeftijdsonderzoek. Indien nader onderzoek nodig is zal hij/zij opgenomen in de 



gesloten verlengende asielprocedure (GVA). Voor grensdetentie van deze groep blijft in strijd met 
internationale mensenrechten en houdt  bovendien een ongelijke behandeling in t.o.v. andere amv’s. 
 
 
3. Toelatingbeleid 
Asiel 
De minister is van mening dat er geen noodzaak is om specifieke aandacht te besteden aan kinderen 
in het toelatingsbeleid asiel: het algemene asielbeleid volstaat. Alleen m.b.t. het horen van kinderen 
zijn aparte beleidsregels ontwikkeld, alsmede voor kindsoldaten. VluchtelingenWerk vindt dit 
onvoldoende en pleit al jaren voor een toelatingsbeleid dat recht doet aan de specifieke positie van 
minderjarige vluchtelingen. Bij de beoordeling van het asielverzoek van een amv is het van belang dat 
rekening wordt gehouden met de minderjarigheid, geestelijke ontwikkeling en met het feit dat de amv 
een beperkte kennis kan hebben van de omstandigheden in het land van herkomst.1 Volwassen 
gezinsleden zullen het kind vaak lang niet alles hebben verteld, juist om het kind te beschermen. 
Eigen activiteiten van het kind die tot vervolging aanleiding kunnen zijn, zullen vaak hand- en 
spandiensten zijn geweest. Bovendien kunnen ook gebeurtenissen die familieleden of andere leden 
van de groep waartoe de amv behoort zijn overkomen leiden tot de conclusie dat de amv gegronde 
redenen heeft te vrezen vrezen voor vervolging.  
 
Verdwijnen amv-vergunning en nieuw buitenschuld-beleid 
VluchtelingenWerk is met de minister van mening dat de huidige ‘hakbijl’ op 18 jaar (intrekken van een 
amv vergunning bij het bereiken van het 18e levensjaar ingetrokken zonder dat er kans is op 
voortgezet verblijf) niet wenselijk is en in de praktijk voor veel problemen zorgt. Het is niet in het 
belang van het kind om hem gedurende een aantal jaren te laten integreren in de Nederlandse 
samenleving, terwijl op voorhand al duidelijk is dat terugkeer het toekomstperspectief zal zijn. Het is 
wel in het belang van het kind om in staat gesteld te worden zich te ontwikkelen. 
 
Tegen het  ‘nieuwe’ buitenschuldbeleid hebben wij een aantal bezwaren.2 

- maximum termijn van drie jaar is te lang 
- het biedt geen oplossing voor amv’s die bij binnenkomst ouder zijn dan 15 jaar 
- heldere criteria bij toepassen van buitenschuldbeleid ontbreken 
- kan mogelijk leiden tot illegaal verblijf in afwachting van een definitief besluit over het 

verblijfsperspectief. 
 
Conclusies/Aanbevelingen: 

• Het doel van de langere RVT voor amv’s, namelijk rust voor een kwestbare groep 
asielzoekers, mag niet teniet worden gedaan door de vele activiteiten ter voorbereiding op de 
inhoudelijke beoordeling van het asielverzoek. Het logistieke proces moet hierop worden 
aangepast. 

• De AA-procedure is ongeschikt voor het behandelen van asielaanvragen van amv’s. Dit wijst 
de praktijk ook al uit. Uitgangspunt moet de verlengde procedure worden, tenzij heel snel 
duidelijk is dat bescherming verleend moet worden. 

• VluchtelingenWerk Nederland is van menig dat zo lang de voorzieningen op Schiphol niet 
geschikt zijn voor een langdurige verblijf geen enkele amv’s de asielprocedure op AC 
Schiphol mogen doorlopen. In het geval van twijfel kan het leeftijdonderzoek vanuit een open 
centrum uitgevoerd worden. 

• In het voorgenomen amv-beleid wordt geen rekening gehouden met de kind-specifieke 
aspecten in het kader van de toelating. Enkel ten aanzien van kindsoldaten is specifiek beleid 
geformuleerd. Dit is onvoldoende. Het beleid zou een maatstaf moeten inhouden voor de 
beoordeling van de gegronde vrees voor vervolging.  

• De nieuwe buitenschuldprocedure kent nog een te lange termijn (drie jaar). VluchtelingenWerk 
vindt een termijn van maximaal 2 jaar (max 1 jaar asielprocedure, inclusief beroep, 1 jaar 
proberen terugkeer te bewerkstelligen) meer dan genoeg. Verder zijn een aantal punten nog 
onvoldoende uitgewerkt. 

                                                
1 Deze criteria worden ook genoemd in art. 4, lid 6 van de Resolutie van de Raad (van Ministers) van 26 juni 1997 
inzake niet-begeleide minderjarige onderdanen van derde landen, PbEG C221/23. 
2 Vanwege de beperkingen in lengte van het position paper gaat VluchtelingenWerk Nederland hier nu niet nader 
op in. T.b.v. deze rondetafel zullen andere deelnemers dit punt oppakken. VluchtelingenWerk Nederland zal hier 
in een brief ter voorbereiding op het Algemeen Overleg inzake de herijking nader op in gaan. 


