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Geachte leden van de Vaste Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie,
Voor het Algemeen Overleg op woensdag 14 december 2016 geeft de Werkgroep Kind in azc graag
een reactie op de brief van staatsssecretaris Dijkhoff over de verhuisbewegingen van
asielzoekerskinderen.
Met deze brief vragen wij u er bij de staatsecretaris op aan te dringen met échte oplossingen te
komen.
De Werkgroep Kind in azc heeft met verlangen uitgezien naar de brief van staatssecretaris Dijkhoff,
omdat het voortdurend verhuizen van kinderen van azc naar azc zeer schadelijk is. Door de onrust en
instabiliteit die het met zich meebrengt ontwikkelen kinderen hechtingsproblemen, psychische en
psychosomatische stoornissen, zoals angst- geheugen- en slaapstoornissen, en is er een gevoel van
onveiligheid.1 Het stoppen van het verhuizen van asielzoekerskinderen voorkomt deze problemen en
zorgt voor de continuïteit van onderwijs en medische behandelingen. Ook (lokale) initiatieven
rondom preventieve traumaverwerking, bijles, sport en spel en opvoedondersteuning kunnen alleen
succesvol zijn als kinderen op één plek blijven. Bovendien mogen vluchtelingenkinderen op grond
van de Opvangrichtlijn alleen worden verhuisd als dit noodzakelijk is (artikel 18 lid 6).
De staatssecretaris komt in de brief met een aantal voorstellen, maar deze zijn tot onze teleurstelling
nog veel te weinig concreet.


1

De staatssecretaris noemt de eerste verhuizingen, die gerelateerd zijn aan het asielproces,
geen verhuizingen, maar ‘verplaatsingen’. Dit scheelt twee verhuizingen (van centrale
opvanglocatie naar procesopvanglocatie naar azc) op papier, waar de staatssecretaris nu
geen oplossing meer voor hoeft te zoeken.
 De Werkgroep Kind in azc pleit ervoor dat hier wél een oplossing voor gezocht wordt.
- Een mogelijke oplossing hiervoor zijn mobiele IND teams. Het bezwaar dat
meer reistijd voor de IND een langere duur van het proces met zich
meebrengt, kan makkelijk weggenomen worden door een slimme verdeling
van medewerkers over het land. De staatssecretaris schat dat zo’n systeem
10 miljoen kost. De Werkgroep Kind in azc is benieuwd naar de uitwerking
van deze berekening. Is dit werkelijk te duur als het een structurele wijziging
betekent voor kinderen in het opvangbeleid?
- Een andere oplossing kan in samenspraak met gemeenten tot stand komen.
Gezinnen met kinderen kunnen hun gehele procedure dan op één plek
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doorlopen en vervolgens in de (regio) van de betreffende gemeente
gehuisvest worden.
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De staatssecretaris schrijft: “Daarnaast heb ik het COA verzocht om vanaf heden gezinnen
met minderjarige kinderen na het verblijf in de procesopvanglocatie, zoveel als mogelijk te
plaatsen in AZC’s die voor lange termijn open blijven’.
 Het is teleurstellend dat deze opdracht nu pas gegeven wordt, na alle onderzoeken
die aantonen hoe schadelijk het verhuizen is en na alle noodkreten die artsen en
onderwijzers afgelopen jaren gedaan hebben. De Werkgroep Kind in azc is blij dat de
opdracht nu gegeven is, maar is bezorgd dat de clausule ‘zoveel als mogelijk’
betekent dat er te weinig veranderd in de praktijk. Kan de staatssecretaris aangeven
wat concreet bedoeld wordt met 'lange termijn'? En is er momenteel voldoende
lange termijn capaciteit om alle kinderen in een AZC te plaatsen die voor deze lange
termijn open blijft? Heeft het COA nu ook de opdracht om steeds voor voldoende
lange termijn capaciteit te zorgen?



De staatssecretaris geeft aan dat waar mogelijk gezinnen met kinderen in, of zo dicht
mogelijk bij een gemeente worden geplaatst waar zij ook een huis toegewezen krijgen. Dit
uitgangspunt wordt in toenemende mate gehanteerd en voornamelijk al toegepast in steden.
 Dit zou een fantastische oplossing zijn. De Werkgroep Kind in azc is een voorstander
van kleinschalige opvang in gemeenten, zodat kinderen óók de hele procedure in
dezelfde gemeente kunnen verblijven.
 Bij de Werkgroep Kind in azc zijn alleen de voorbeelden van Tilburg, Amsterdam en
Utrecht bekend.2 Van het voorbeeld van Tilburg weten wij dat het een harde eis was
van de gemeente om een azc beschikbaar te stellen. Wij hebben daarom de
volgende vragen aan de staatssecretaris:
- Welke gemeenten hanteren dit uitgangspunt op dit moment?
- Hoe gaat de staatssecretaris deze werkwijze bij andere gemeenten
stimuleren? Anders zullen weinig vluchtelingenkinderen van deze manier van
opvang profiteren.



Het is positief dat de Verhuischecklist weer onder de aandacht wordt gebracht.
 In een eerder concept van de verhuischecklist was nog de vraag opgenomen ‘Is de
verhuizing nodig?’. Deze vraagt blijkt nu geschrapt in de definitieve versie. De
Werkgroep Kind in azc pleit ervoor dat:
1. Deze vraag weer opgenomen wordt en wordt veranderd in 'is de verhuizing
noodzakelijk', zoals de Opvangrichtlijn voorschrijft.
2. De manier waarop er met de Verhuischecklist wordt omgegaan
gedocumenteerd wordt, zodat kan worden gemonitord welke
overwegingen het COA maakt.



De Werkgroep Kind in azc is verheugd dat er opties worden uitgewerkt voor een flexibeler
opvangsysteem.
 De Werkgroep Kind in azc hoopt, als ‘maatschappelijke organisatie die een rol vervult
in het asielproces’, betrokken te worden bij dit proces.
 Het is belangrijk dat de staatssecretaris een termijn verbindt aan dit proces.

Zó kan het ook! http://www.kind-in-azc.nl/wp-content/uploads/2016/11/Rapport-Zo-kan-het-ook.pdf

Mocht u aanvullende informatie willen, neemt u dan contact met ons op.
Met vriendelijke groet,

namens de Werkgroep Kind in azc,
Helen Schuurmans,
coördinator Werkgroep Kind in azc
hschuurmans@unicef.nl/ 088 4448202

