
© Copyright 2017 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. 
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, 
wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Donderdag, 17 augustus 2017

Zorg om 
minderjarige 
illegalen

MAASTRICHT

Minderjarige vluchtelingen die buiten 
beeld raken. Maatschappelijke organisaties in 
Limburg luiden de noodklok over zo’n twintig 
minderjarige vluchtelingen die in de illegaliteit 
dreigen te verdwijnen of al verdwenen zijn.
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V oogdij-instelling Nidos,
het Leger des Heils, ISK,
het Vlotteam en de Dienst
Kerk en Samenleving

hebben bij de gemeente Maastricht
aan de bel getrokken. Ze maken zich
ernstig zorgen over het lot van al-
leenstaande minderjarige vluchte-
lingen (amv’s) die zodra ze achttien
worden terug moeten naar het land
van herkomst en daarom vaak voor
hun achttiende uit het zich van de 
instanties verdwijnen.
In Limburg wonen ongeveer hon-
der amv’s in een speciale woon-
groep binnen de asielzoekerscentra
in Maastricht en Sweikhuizen. 
Hoeveel er precies met onbekende
bestemming zijn vertrokken de af-
gelopen jaren, wil het Centraal Or-
gaan opvang asielzoekers (COA) 
niet zeggen. Nidos, Leger des Heils,
ISK, Vlotteam en de Dienst Kerk en
Samenleving hebben een conve-
nant gesloten om tot een oplossing
te komen en hopen dat de gemeente
Maastricht aanhaakt.
„Je wilt geen achttienjarige op 
straat. Dan zit je als gemeente toch 
ook met een probleem. Maar wie is
de probleemeigenaar van deze 
groep? Voorheen druppelde de
kraan. Nu stroomt het. Het is een
structureel probleem met die min-
derjarigen”, aldus Pol Verhelle van
het Vlotteam, die opvang biedt aan
deze groep. Het aantal amv’s dat in
Nederland asiel heeft aangevraagd,

 

 

 

is de afgelopen jaren flink toegeno-
men. Bovendien zitten er – net als in
de reguliere opvang - meer asielzoe-
kers die geen kans maken op ver-
blijf. Om erachter te komen hoe 
groot het probleem is en in welke 
omstandigheden deze ‘verdwenen’
jongeren leven, is het Leger des
Heils een onderzoek gestart. Dat 
wordt in september afgerond. De
gemeente Maastricht zegt de zor-
gen te delen en wacht vooralsnog 
dat onderzoek af.
De Dienst Kerk en Samenleving en 
het Vlotteam zijn op zoek naar par-
ticulieren die deze jongeren in huis 
willen nemen. Het gaat om jonge 
asielzoekers - met name Afghanen -
van wie de asielaanvraag is afgewe-
zen. Deze jongeren moeten zodra ze
achttien jaar zijn terug naar het 
land van herkomst. 
Volgens het Nidos hebben veel 
jongeren nog opties voor asiel. Er
zijn bijvoorbeeld nieuwe feiten of
veranderde omstandigheden. 
‘Vooral voor amv’s is het lastig om in
de eerste procedure de bewijzen op
tafel te leggen. Vanaf de straat kun
je niet aan je toekomst werken’,
schrijft de organisatie in een brief 
aan de gemeente Maastricht. ‘De
leeftijd op papier wil niet zeggen dat
zij daadwerkelijk volwassen zijn of
al hun problematiek al achter zich 
kunnen laten. Dit zorgt voor schrij-
nende situaties en vanuit het Nidos
maken we ons ernstige zorgen dat
deze situaties de komende maan-
den zullen toenemen.’
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