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1. Inleiding 
1.1. Aanleiding haalbaarheidsonderzoek 

  
 Op 1 november 2016 is het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en 
Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een haalbaarheidsonderzoek 
gestart naar de ervaringen met geweld van alleenstaande minderjarige vreemdelingen die vanaf 
1990 onder voogdij stonden. Dit onderzoek vormt onderdeel van het brede 
haalbaarheidsonderzoek dat de Commissie Vooronderzoek Geweld in Jeugdzorg in 2015 en 2016 
in opdracht van de regering heeft uitgevoerd. Een twaalftal deelstudies is in mei 2016 
gepresenteerd. In november 2016 is de opdracht voor het vervolgonderzoek verleend waarbij ook 
de doelgroep van onderhavige studie is benoemd: “minderjarige vreemdelingen die onder voogdij 
zijn gesteld van een voogdij instelling en geplaatst zijn in een pleeggezin of opvang van 
overheidswege”.1 De doelgroep van het brede (vervolg)onderzoek bestaat uithuisgeplaatste 
minderjarigen in de jeugdzorg, minderjarigen die onder de verantwoordelijkheid van de overheid 
zijn geplaatst in (rijks)instellingen en pleeggezinnen. Omdat in Nederland voor alle minderjarigen 
in het gezag moet zijn voorzien, worden alle minderjarige vreemdelingen die zonder hun ouder(s) 
naar Nederland komen onder voogdij geplaatst. Daarom valt deze groep als geheel onder de 
reikwijdte van het onderzoek.  

De Commissie Vooronderzoek Geweld in de Jeugdzorg heeft aan de RUG de opdracht 
verleend om inzicht te geven in de haalbaarheid van het doen van vervolgonderzoek naar geweld 
bij alleenstaande minderjarigen die onder voogdij stonden of staan vanaf begin jaren negentig van 
de vorige eeuw tot heden.  

 

1.2. Vraagstelling 

 
De opdracht van de Commissie Vooronderzoek Geweld in de Jeugdzorg is vertaald in de volgende 
centrale onderzoeksvraag: 
 

Is het haalbaar om onderzoek te doen naar geweld bij alleenstaande minderjarige 

vreemdelingen vanaf begin jaren negentig die onder voogdij staan of stonden?  

 
Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen 
geformuleerd:  
 
Deelvragen 

1. Hoe is de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen vormgegeven sinds de 
jaren negentig? 

2. Welke algemene richtlijnen zijn beschikbaar rondom de implementatie van het algemeen 
wettelijk kader binnen de instellingen2 waar alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
werden en worden opgevangen?  

3. Welk onderzoeksmateriaal is beschikbaar over de soorten fysiek en psychisch geweld dat 
bij de alleenstaande minderjarigen heeft plaatsgevonden binnen de instellingen waar zij 
opgevangen zijn geweest of worden?  

4. Hoe is het toezicht op geweldsincidenten binnen de opvang voor alleenstaande 
minderjarigen geregeld (geweest) en hoe werden geweldsincidenten geregistreerd? 

5. In hoeverre is aandacht besteed aan geweld in de opleidingen, trainingen en scholingen 
van professionals die alleenstaande minderjarige vreemdelingen begeleiden? 

 

— 
1 Kamerstukken II 2016-2017, 31015 en 31839, nr. 129. 
2  Met instellingen worden alle woonvormen bedoeld waar alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn opgevangen, 
inclusief pleeggezinnen.  
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1.3. Definities  

 
De Commissie Vooronderzoek Geweld in de Jeugdzorg hanteert de volgende definitie voor 
‘geweld’:  
 

“Geweld is elk, al dan niet intentioneel, voor een minderjarige bedreigend gedrag van 
fysieke, psychische of seksuele aard dat fysiek of psychisch letsel toebrengt aan het 
slachtoffer.”3 

 

Onder psychisch geweld verstaat de commissie:  
 

“Een uiting van macht zoals door dreiging, manipulatie, pesten of vernederen.”4  
 
Het onderzoek beperkt zich bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de opvang tot de 
volgende twee situaties:  

� Geweld uitgeoefend door mentoren in de opvang, voogden of pleegouders jegens 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen. 

� Geweld uitgeoefend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen jegens andere 
minderjarigen binnen de opvang. 

 
De term alleenstaande minderjarige asielzoeker werd door staatssecretaris Kosto geïntroduceerd 
met het invoeren van speciaal toelatingsbeleid voor deze groep (Berk, 2004: 16). Sindsdien 
worden de afkortingen ‘ama’ voor alleenstaande minderjarige asielzoeker en later ‘amv’ voor 
alleenstaande minderjarige vreemdeling gebruikt. In dit rapport kiezen de onderzoekers ervoor 
om deze afkortingen alleen te gebruiken in tabellen en referenties en in de tekst geen afkortingen 
voor mensen te gebruiken.  
 
In de Nederlandse context wordt de volgende definitie gebruikt. Een alleenstaande minderjarige 
vreemdeling is:  
 

� bij aankomst in Nederland minderjarig (jonger dan 18 jaar); 
� afkomstig van buiten de Europese Unie (EU); 
� naar Nederland gekomen zonder ouder(s) of een andere persoon die het gezag over de 

jongere heeft.5 
 
Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op (ex-) alleenstaande minderjarige vreemdelingen: 
mensen die als alleenstaande minderjarige naar Nederland zijn gekomen en onder voogdij zijn 
gesteld. Met de toevoeging ‘ex’ wordt bedoeld dat de persoon inmiddels meerderjarig kan zijn. 
Ondanks dat minderjarigen ook inmiddels geen asielzoeker of vreemdeling meer kunnen zijn 
omdat zij een vluchtelingenstatus of de Nederlandse nationaliteit hebben, blijven ze in het jargon 
van de opvang en voogdij toch als alleenstaande minderjarige vreemdeling benoemd worden.  
 

1.4. Reflectie op de start van de onderzoeksperiode 

 
Dit haalbaarheidsonderzoek over alleenstaande minderjarige vreemdelingen omvat de periode 
1990 tot heden. Deze tijdsperiode wijkt af van die voor de andere onderzoeken die door de 
Commissie Vooronderzoek Geweld in de Jeugdzorg zijn uitgezet. De andere 
haalbaarheidsonderzoeken, zoals op het terrein van de jeugdzorg, justitiële jeugdinrichtingen en 
pleegzorg richten zich op de periode vanaf 1945, het einde van de Tweede Wereldoorlog.  
— 
3 Rapport Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, p 14. 
https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/binaries/92766_Geweld_Jeugdzorg_rapport_web_tcm18-23780.pdf 
4 Ibid. 
5 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/inhoud/alleenstaande-minderjarige-vreemdelingen-amv. Deze 
omschrijving is gebaseerd op de definitie die het VN-Kinderrechtencomité hanteert (UN Committee on the Rigts of the 
Child (2005), para. 7.  



 

 7 

 
 

Haalbaarheidsonderzoek Geweld in de Jeugdzorg - Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen › 7 

Vanaf halverwege jaren negentig van de vorige eeuw zijn cijfers bekend van in Nederland 
gearriveerde alleenstaande minderjarige asielzoekers. Vanaf 1990 werd er voorzien in speciale 
opvang voor deze groep minderjarigen (Van den Bedem et al., 1994: 32). Ook uit het 
literatuuronderzoek (zie bijlage 2) blijkt dat bijna alle publicaties over alleenstaande 
minderjarigen van na 1990 dateren.  

Dat wil niet zeggen dat er voor die tijd geen kinderen zonder ouders naar Nederland 
vluchtten. Vanaf halverwege jaren zeventig kwamen bijvoorbeeld veel Vietnamese minderjarigen 
alleen naar Nederland. Zij stonden onder voogdij van Stichting de Opbouw. Op 1 juli 1982 had de 
Opbouw 1248 voogdijpupillen waarvan 788 (63%) uit Vietnam kwam. Een klein deel daarvan 
werd opgevangen door de overheid, de overgrote meerderheid (ruim 80%) verbleef bij Vietnamese 
familieleden of woonde zelfstandig. De rest verbleef in gezinshuizen of pleeggezinnen (Van der 
Hoeven, 1982: 44). 

Eind jaren tachtig kwamen de eerste alleenstaande jongeren uit Somalië en Irak naar 
Nederland. De autoriteiten waren hierop niet voorbereid. De gemeenten zorgden voor opvang van 
deze jongeren. In voogdij werd vaak nog niet voorzien. Dat gebeurde pas standaard in 199o toen 
Stichting de Opbouw de taak kreeg om in de voogdij van de nieuwe groepen alleenstaande 
minderjarige asielzoekers te voorzien (Berk, 2004: 13). Er is meer onderzoek, zij het zeer beperkt 
in omvang, beschikbaar naar ervaringen van jongeren die voor 1990 als alleenstaande asielzoeker 
naar Nederland kwamen (Van Wijk-Zielstra et al., 2001). 

Juist in de context van vluchtelingen is de opvang en bescherming van zonder ouders 
gevluchte minderjarigen na de Tweede Wereldoorlog historisch gezien interessant. Veel Duits 
joodse ouders hebben vlak voor of in het begin van de Tweede Wereldoorlog hun kinderen naar 
Nederland gestuurd in de hoop dat ze daar meer overlevingskansen hadden (Meyer, 2014: 9). In 
de termen van nu waren dit ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen.  

De keuze van de Commissie Onderzoek Geweld in de Jeugdzorg om voor dit 
haalbaarheidsonderzoek uit te gaan van een onderzoeksperiode vanaf de jaren negentig past bij de 
start van de formele taakstelling in 1990 voor Stichting de Opbouw om voor alle alleenstaande 
minderjarige asielzoekers de voogdij uit te voeren. Vóór die tijd werden alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen in de reguliere systemen voor kinderbescherming en opvang 
opgenomen.  De verwachting is daarom dat deze groep minderjarige vluchtelingen binnen de 
andere haalbaarheidsonderzoeken van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg een plaats krijgt.   
 

1.5. Onderzoeksmethode  

 
Onderhavig haalbaarheidsonderzoek heeft bestaan uit literatuuronderzoek, interviews met 
betrokken instellingen, inzage in archieven, documenten en dossiers, interviews met (ex-) 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen en professionals die met hen werken of gewerkt 
hebben. De interviews zijn voorafgegaan met een brief waarin de vragen van de onderzoekers 
geformuleerd waren. Tijdens opvolgende afspraken werden dossiers en andere documenten 
ingezien en/of is de gevraagde informatie per mail toegezonden.  

De focus in het haalbaarheidsonderzoek heeft gelegen op de belangrijkste instellingen die een 
rol spelen in de opvang en bescherming van de doelgroep: voogdij-instelling Nidos, de 
opvangorganisatie COA en de Inspectie Jeugdzorg.  

De opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen is tijdens de onderzoeksperiode 
zowel door Nidos als door COA uitbesteed geweest aan particuliere opvangaanbieders. Om een 
beeld te krijgen van de beschikbaarheid van bronnen rondom geweld bij deze instellingen zijn 
twee van de huidige negentien opvangaanbieders betrokken in deze haalbaarheidsstudie. Het 
betreft Juzt en Jade Zorggroep. Juzt is een van de vier instellingen die bijna gedurende de gehele 
onderzoeksperiode (1997-2017) opvang heeft verleend aan alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen. Jade heeft vanaf de start (2007) van de Beschermde Opvang voor alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen die (potentieel) slachtoffer zijn van mensenhandel, uitvoering 
gegeven aan deze vorm van bijzondere opvang.  
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Er zijn drie focusgroep discussies georganiseerd, twee met jongeren die als minderjarige naar 
Nederland zijn gevlucht en één met professionals die met alleenstaande minderjarige werken of 
gewerkt hebben.  

Een volledig overzicht van de geraadpleegde personen staat in bijlage 1. 
 

 



 

 9 

 
 

Haalbaarheidsonderzoek Geweld in de Jeugdzorg - Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen › 9 

2. De opvang van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen vanaf de jaren negentig tot nu 

Dit hoofdstuk schetst op hoofdlijnen hoe de opvang en voogdij van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen georganiseerd is geweest vanaf 1990 tot heden.6 Het hoofdstuk start met de cijfers 
rondom de komst van alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland (paragraaf 2.1). 
Vervolgens worden de voogdij (paragraaf 2.2) en verschillende vormen van opvang beschreven 
(paragraaf 2.3.). 
 

2.1. Cijfers rondom instroom, voogdij en opvang 

 
Vanaf 1990 tot en met 2016 hebben in totaal ruim 50.000 alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen asiel gevraagd in Nederland.  

Toen begin jaren negentig van de vorige eeuw de gespecialiseerde opvang van alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen ontwikkeld werd, ging het om enkele honderden kinderen. Kort 
daarna werd een gestage groei ingezet die een hoogtepunt bereikte in het jaar 2000 waarin 6.680 
alleenstaande minderjarigen asiel aanvroegen in Nederland. In 2004 was het aantal weer gezakt 
naar de het oude niveau van enkele honderden. Deze instroom bleef gedurende de volgende tien 
jaar vrij stabiel. In 2014 en 2015 is er een forse verhoging geweest van de aantallen asielaanvragen 
vanwege de komst van Syrische en Eritrese alleenstaande minderjarigen.  
 

 
Figuur 1. De gestippelde lijn verwijst naar het aantal eerste asielaanvragen van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen in Nederland. De ononderbroken lijn geeft de instoom in de COA opvang weer. Bronnen 
instroom asiel: 1990 – 1994: Snijders & Van Wel (1995), p.9; 1995: Van Lier (2003), p. 21; 1996 – 1997: 
Cardol (2006), p. 19; 1998 – 2016: IND (afgerond op 10-tallen, E-mail d.d. 20 januari 2017). Bronnen 
opvang: COA (in print aangeleverd, d.d. 10 januari 2017). 
 

2.1.1. Omvang van de populatie 
 
Voor een onderzoek naar ervaringen met geweld onder alleenstaande minderjarigen is het 
belangrijk om te weten wat de omvang van de groep mensen is die als alleenstaande minderjarige 
vreemdeling naar Nederland is gekomen en nu nog altijd in Nederland verblijft. Bij het Ministerie 

— 
6 Het toelatingsbeleid valt buiten de reikwijdte van dit haalbaarheidsonderzoek.  
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van Veiligheid en Justitie zijn hiertoe de cijfers opgevraagd van eerste asielaanvragen van 
alleenstaande minderjarigen vanaf 1990, de aantallen verleende verblijfsvergunningen aan 
alleenstaande minderjarigen en de vertrekcijfers in deze doelgroep. Het Ministerie kon vanaf 1998 
de instroomcijfers gegeven, de overige gevraagde cijfers waren vanaf 2012 beschikbaar. Deze 
beperkingen betreffen volgens het ministerie de ‘openbare bronnen’, dat wil zeggen de cijfers die 
al eerder gepubliceerd zijn geweest. Het ministerie heeft geen nader onderzoek naar de 
ontbrekende cijfers uitgevoerd. In hoeverre de archieven van de betrokken uitvoeringsinstellingen 
- IND en COA - meer informatie zouden opleveren, kon het ministerie niet zeggen (E-mail d.d. 20 
januari 2017). Dit zou in een vervolgonderzoek nog uitgezocht kunnen worden. 

De onderzoekers hadden het doel om met deze verschillende bronnen van informatie een 
globale inschatting te kunnen maken van de groep nog altijd in Nederland aanwezige (ex-) 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Globaal, omdat verblijfsstatussen ook weer 
ingetrokken konden worden. Dit was met name het geval bij de zogeheten amv-status die tot 1 juni 
2013 verleend werd aan minderjarigen die niet in aanmerking kwamen voor asiel en voor wie ook 
geen adequate opvang in het land van herkomst beschikbaar was. Deze verblijfsvergunning verliep 
als de jongere achttien werd en vijftien jaar of ouder was bij binnenkomst. Bovendien zijn de 
jaarcijfers over binnenkomst, statusverlening en vertrek niet één op één met elkaar te vergelijken 
omdat de asielprocedure zelden in hetzelfde jaar is afgerond als deze is gestart.  

De cijfers die beschikbaar zijn gesteld, zijn opgenomen in bijlage 3. Uit de literatuur is 
bekend dat in de periode 1990-1995 bijna alle alleenstaande minderjarigen uiteindelijk een 
asielvergunning kregen (Berk, 2004: 17). Uit de vertrekcijfers van DT&V kan afgeleid worden dat 
sinds 2012 jaarlijks enkele tientallen alleenstaande jongeren zijn vertrokken of uitgezet (zie bijlage 
3). Omdat de meeste mensen die als alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn binnengekomen 
en weer zijn uitgezet meerderjarig waren bij de uitzetting of vrijwillige terugkeer, geven deze 
cijfers zeer beperkt inzicht in de omvang van de nog in Nederland aanwezige doelgroep van het 
haalbaarheidsonderzoek.  
 
Landen van herkomst  

Halverwege jaren negentig kwamen verreweg de meeste alleenstaande minderjarige asielzoekers 
uit Somalië, gevolgd door China en Angola als belangrijkste herkomstlanden. In 2015 was er een 
opvallend hoge instroom van Eritrese en Syrische alleenstaande minderjarigen.7  Gedurende de 
gehele onderzoeksperiode zijn er relatief veel alleenstaande minderjarigen uit Afghanistan naar 
Nederland gekomen. 
  

2.1.2. Voogdij-cijfers 
 
Voogdij-instelling Nidos heeft naar schatting tijdens de onderzoeksperiode over ruim 50.000 
alleenstaande minderjarigen de voogdij gehad. Dit betreft alle alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen die onder de definitie vallen zoals die door de overheid wordt gehanteerd. 
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen die uit EU-landen  komen vallen hier niet onder (zie 
Inleiding). Voogdij-instelling Nidos heeft een overzicht gegeven van het aantal dossiers dat is 
opgeslagen in hun archief bij Karmac in Lelystad. Het overzicht dat Nidos geleverd heeft, is 
geordend naar geboortejaar van het kind (zie bijlage 3). In het archief zijn de dossiers geordend op 
jaar van dossiersluiting.  

De dossiers bestrijken een aanzienlijk deel van de onderzoeksperiode. In totaal zijn er 54.503 
dossiers beschikbaar. Dat zijn er ruim 4.000 meer dan het aantal alleenstaande minderjarigen dat 
in de onderzoeksperiode asiel heeft aangevraagd. Dat is enerzijds te verklaren door het feit dat 
Nidos dossiers heeft overgenomen van de Opbouw van mensen die voor 1990 asiel hebben 
aangevraagd. Anderzijds worden er jaarlijks jeugdbeschermingsmaatregelen uitgesproken over 
kinderen uit vluchtelingengezinnen. Deze kinderen worden onder toezicht (gezinsvoogdij) van 
Nidos gesteld. Op 31 januari 2015 stonden er bijvoorbeeld 206 kinderen onder gezinsvoogdij bij 
Nidos. Dit aantal is de laatste jaren stabiel gebleven met tussen de 200 en 300 

— 
7  https://ind.nl/over-ind/Cijfers-publicaties/Paginas/Asieltrends.aspx. 
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ondertoezichtstellingen (Nidos, 2016: 8). Deze groep valt buiten de reikwijdte van het 
haalbaarheidsonderzoek omdat het niet gaat om kinderen die alleenstaand zijn en onder voogdij 
staan maar om kinderen in gezinnen die onder gezinsvoogdij staan. Voor zover deze kinderen uit 
huis zijn geplaatst, vallen zij onder de andere haalbaarheidsonderzoeken van het Commissie 
Geweld in de Jeugdzorg.  
 

2.1.3. Opvang-cijfers  
 

Het COA heeft in totaal 34.691 alleenstaande minderjarigen opgevangen in de periode 1998-
2016.8 Het COA is in 1994 gestart met de aparte opvang van een deel van de alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen. Het COA heeft opvang geboden aan ongeveer tachtig procent van de 
mensen die als alleenstaande minderjarigen asiel hebben gevraagd tijdens de onderzoeksperiode. 

In paragraaf 2.3 over het opvangbeleid wordt geschetst dat het COA in verschillende periodes 
voor verschillende groepen alleenstaande minderjarigen de opvang heeft verzorgd – afhankelijk 
van leeftijd en verblijfsperspectief. Het COA heeft nooit de verantwoording gehad over kinderen 
die in pleeggezinnen zijn opgevangen en wisselend over de kinderen met een verblijfsvergunning. 
Nidos en Stichting De Opbouw zijn gedurende de onderzoekperiode verantwoordelijk geweest 
voor de opvang van alleenstaande minderjarigen in pleeggezinnen. De opvangcijfers van het COA 
zijn grafisch weergegeven in figuur 1. Daaruit is af te leiden is dat het COA in grote lijnen met de 
opvangcapaciteit de instroom van alleenstaande minderjarigen volgde.  

Voor dit haalbaarheidsonderzoek is  bij Juzt en Jade gevraagd in hoeverre bewonerslijsten 
van hun opvang aan alleenstaande minderjarigen nog beschikbaar zijn. Juzt kon deze niet leveren. 
Jade heeft bezettingslijsten voor de Beschermde Opvang (BO) vanaf 2008 tot en met 2016 ter 
inzage aangeboden. In de BO verblijven alleenstaande minderjarige vreemdelingen die 
(potentieel) slachtoffer zijn van mensenhandel. In 2008 zaten er 103 jongeren in de BO. In 2011 
was er een piek met 273 jongeren en in 2016 verbleven er 125 jongeren in de BO (zie bijlage 3).  

In de jaarverslagen van Nidos – beschikbaar op hun website vanaf 2011 – is een verdeling te 
vinden van het aantal jongeren per opvangmodaliteit. In hoeverre dit ook is opgenomen in de 
overige jaarverslagen die in het archief van Nidos raadpleegbaar zijn, zou onderzocht kunnen 
worden in het vervolgonderzoek.  
 

2.1.4. Detentie-cijfers 
 

Vanaf 1990 hebben alleenstaande minderjarige vreemdelingen in wisselende aantallen op 
vreemdelingrechtelijke titel in detentie gezeten. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) beschikt 
over cijfers per inrichting vanaf 1998 (zie bijlage 3). In de periode 1998-2016 werden in totaal 
1.438 jongeren op vreemdelingrechtelijke titel gedetineerd. Het ging daarbij voornamelijk om 
minderjarigen die voorafgaand aan hun uitzetting gedetineerd werden (vreemdelingenbewaring, 
artikel 59, VreemdelingenWet 2000). Zie paragraaf 2.3.4. voor een toelichting op het beleid 
rondom minderjarigen in vreemdelingendetentie.  
 

— 
8 Het COA kon deze cijfers leveren vanaf 1998. 
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Figuur 2: Instroom alleenstaande minderjarigen in vreemdelingendetentie.  
Bron: DJI (E-mail d.d. 12 januari 2017). 
 

2.2. Voogdij 

 
Alle minderjarigen moeten in Nederland onder gezag staan. Daarom worden minderjarigen die 
alleen naar Nederland komen als vreemdeling onder voogdij geplaatst (zie voor het wettelijk kader 
van de voogdij paragraaf 3.2). De voogdij voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen is van 
oudsher in handen geweest van één gespecialiseerde instelling. In de jaren tachtig had Stichting 
de Opbouw al de voogdij over alleenstaande minderjarige Vietnamezen. Toen in de jaren negentig 
meer aandacht kwam voor de positie en kwetsbaarheid van alleenstaande minderjaren in de 
reguliere asielzoekersopvang werd opnieuw Stichting de Opbouw aangewezen als voogdij-
instelling. De toekenning van voogdij door de kantonrechter op advies van de Raad voor de 
Kinderbescherming nam begin jaren negentig ongeveer drie maanden in beslag. Voor 
zeventienjarigen werd geen voogdij aangevraagd (Van den Bedem, 1994: 35). In 2002 heeft Nidos 
de voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen overgenomen van Stichting de 
Opbouw.9 Al geruime tijd wordt voor kinderen tot achttien jaar voogdij aangevraagd. 

Nidos formuleert de missie voor het uitvoeren van de voogdijtaak als volgt: “Deze taak wordt 
uitgevoerd door professionals die, met respect voor de eigen culturele achtergrond van de jongere, 
vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere 
centraal stellen, de regie voeren over zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid en ingrijpen wanneer 
die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren.”10  

De voogd heeft juridische en pedagogische taken. De juridische taken zijn gerelateerd aan de 
verblijfsprocedure van de minderjarige en aan de vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen. 
De pedagogische taken richten zich op het ontwikkelen van competenties waarmee de jongere zich 
kan redden in Nederland of in het land van herkomst, afhankelijk van het verblijfsperspectief. De 
voogd houdt zich onder meer bezig met het vergroten van de zelfstandigheid van de jongere, het 
onderzoeken van de mogelijkheden tot gezinshereniging of het realiseren daarvan en keuzes op 
het gebied van onderwijs, opvang en zorg (Spinder & Van Hout, 2008: 28-35). Richtlijnen 
waaraan het werk van voogden op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag moet voldoen zijn 
beschreven in de ‘Core Standards for guardians of separated children in Europe’ Het waarborgen 
van de veiligheid van het kind is één van deze standaarden (Goeman et al., 2011: 23-24).   
 
 
 

— 
9 Kamerstukken II 2001-2002, 27 062, nr. 17. 
10  https://www.nidos.nl/home/missie-en-visie-van-nidos/missie-nidos/ 
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2.3. Opvang  

 
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn tijdens de onderzoeksperiode in verschillende 
vormen van opvang geplaatst. De verschillende opvangmodaliteiten zijn te verdelen in: 1) 
pleeggezinnen, 2) kleinschalige opvang, 3) grootschalige opvang en 4) vreemdelingendetentie. De 
diverse typen van opvang hebben altijd bestaan en worden in deze paragraaf beschreven. Tijdens 
de onderzoeksperiode zijn verschillende organisaties verantwoordelijk geweest voor de 
minderjarigen met een verblijfsstatus. In onderstaande  tijdsbalk zijn de verantwoordelijke 
instellingen voor de diverse typen opvang door de jaren heen weergegeven. 

 
 

 

 

 

*  Sinds 1 januari 2016 is deze leeftijdsgrens verhoogd naar vijftien jaar. 
Figuur 3. Verdeling van verantwoordelijkheden voor de opvang van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen in de periode 1990-2017. KWG =  Kleine Woongroep, KWE  = Kleine Wooneenheid en KWV = 
Kleine Woonvoorziening. Zie voor een toelichting paragraaf 2.3.2. 
 

In beginsel is de inrichting van de opvang voor alleenstaande minderjarigen gedurende de hele 
onderzoeksperiode gekoppeld geweest aan leeftijd (kinderen onder de twaalf, vanaf 2016 onder de 
vijftien, jaar in pleeggezinnen). Voor de kinderen die niet in pleeggezinnen worden geplaatst, is 
vanaf 2001 is de keuze voor de aard van de opvang ook gekoppeld aan het perspectief van de 
jongere op een verblijfsstatus (INDIAC, 2010: 34; Kromhout, 2006; Nidos, 2016: 17). Jongeren – 
met of zonder verblijfsvergunning – hebben altijd tot hun achttiende recht op opvang gehad. De 
begeleiding in de vervolgopvang is gericht op integratie of terugkeer. Vanaf 1 januari 2005 werd 
dit geformaliseerd in aparte inburgerings- en terugkeerlocaties (Cardol, 2005: 327). Anno 2017 is 
de vervolgopvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen vanaf vijftien jaar nog steeds 
verdeeld tussen opvangvormen waar jongeren met een verblijfsstatus wonen en locaties voor 
jongeren die (nog) geen verblijfsvergunning hebben (Nidos, 2016: 17).11  
 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 

Het COA heeft door de jaren heen het leeuwendeel van de alleenstaande minderjarigen 
opgevangen. Alleen de jongste kinderen die direct door de voogd in een pleeggezin zijn geplaatst 
hebben niet in de COA-opvang verbleven.  

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan. Bij de oprichting in 1994 formuleerde het COA 
haar missie als volgt: “Het op bedrijfsmatige wijze organiseren van een humaan en sober verblijf 
voor wisselende aantallen asielzoekers die naar Nederland komen, op zodanige wijze dat hun 
komst en eerste verblijf hanteerbaar zijn voor de overheid en samenleving” (COA, 2005: 6).  Die 
missie is door de jaren heen verschillende malen aangepast maar heeft in 2017 nog dezelfde 
strekking: “Wij huisvesten en begeleiden op een professionele manier mensen in een kwetsbare 

— 
11  Zie ook: COA: https://www.coa.nl/nl/voor-gemeenten/asielopvang-in-uw-gemeente/opvang-alleenstaande-
minderjarige-vreemdelingen-amv. 
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positie in een veilige en leefbare omgeving, zodat het opvangen van vreemdelingen voor politiek 
en samenleving beheersbaar blijft en kan worden verantwoord.”12 

De voorloper van COA is het Project Opvang Asielzoekers, dat in 1987 startte met de eerste 
vier asielzoekerscentra: Luttelgeest, Schalkhaar, Stevensbeek en Sweikhuizen. Voor die tijd 
werden asielzoekers verwezen naar de Sociale Dienst en kregen zij een uitkering (COA, 2014: 14-
15).  
 

2.3.1. Pleeggezinnen 
 

Gedurende de gehele onderzoeksperiode zijn alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de 
leeftijd tot dertien jaar opgevangen in pleeggezinnen.13 Plaatsing in een pleeggezin is ook mogelijk 
voor oudere minderjarigen op grond van bijzondere kwetsbaarheid (De Ruiter de Wildt et al., 
2015: 68). Per 1 januari 2016 is de leeftijd voor plaatsing in een pleeggezin verhoogd naar 
minderjarigen jonger dan vijftien jaar (Nidos, 2016: 7). In 2015 werd 27% van de jongeren die 
onder voogdij stonden van Nidos, opgevangen in een pleeggezin. Dit percentage is aanzienlijk 
lager dan in 2013 toen nog 47% in pleeggezinnen werd opgevangen. Dit is te verklaren uit het feit 
dat veel van de alleenstaande Eritrese en Syrische minderjarigen die in 2015 naar Nederland 
kwamen, niet in pleeggezinnen maar in de noodopvang en andere grootschalige opvang verbleven, 
in afwachting van de start van hun asielprocedure (Nidos, 2016: 12).  

Nidos plaatst jongeren bij voorkeur in pleeggezinnen met dezelfde etnische achtergrond als 
de minderjarige om daarmee het behoud van de eigen culturele identiteit te bevorderen en de 
jongere een veilige basis te bieden van waaruit gewerkt kan worden aan terugkeer of integratie in 
Nederland. De jongere moet het pleeggezin verlaten als hij of zij achttien wordt en geen 
verblijfsvergunning heeft (De Ruiter de Wildt et al., 2015: 70-72).  
 

2.3.2. Kleinschalige opvang 
 

ROA woningen & zelfstandig op kamers 

Gedurende een kortdurende periode (1987-1996) konden minderjarigen na hun eerste maanden 
in de centrale opvang uitgeplaatst worden naar de gemeentelijke ROA (Regeling Opvang 
Asielzoekers)-woningen (Berk, 2004: 14). Met de regeling werd het financieel mogelijk gemaakt 
voor asielzoekers om buiten de centrale opvang zelfstandig te wonen. In 1994 ging een derde van 
de alleenstaande minderjarigen naar een ROA-woning (Van den Bedem et al., 1994: 36). Ze 
woonden meestal met enkele jongeren van dezelfde sekse en nationaliteit samen. Deze regeling is 
in 1996 afgeschaft.  

Anno 2017 is het nog altijd mogelijk dat een jongere zelfstandig gaat wonen. Dit kan als het 
naar de visie van de voogd in het belang van de jongere is. In 2015 betrof dit 1% van de pupillen 
(Nidos, 2016: 12). 
 

Kleine Wooneenheid (KWE)  

De Kleine Wooneenheid (KWE) vormt de oudste kleinschalige opvangmodaliteit die nog altijd 
bestaat. De eerste KWE werd in 1991 geopend (Berk, 2004: 15). In een KWE verblijven drie tot 
vier jongeren met een verblijfsstatus in de leeftijd van vijftien tot achttien jaar. Er is 28,5 uur 
begeleiding van een mentor. De mentoren bereiden de jongeren voor op een zelfstandig bestaan 
(Nidos, 2016: 24). De KWE is een gewoon huis, in een buurt met eengezinswoningen (Spinder & 
Van Hout, 2008: 23).  

De Kleine Wooneenheden heetten begin jaren negentig ‘Opbouwhuizen’, verwijzend naar de 
voogdij-instelling. De Opbouw kreeg in 1991 voor het eerst subsidie van het ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om als voogdij-instelling ook de opvang te organiseren. In 

— 
12  https://www.coa.nl/nl/over-coa. 
13  Nidos spreekt van opvanggezinnen of Opvang en Wonen in Gezinsverband (OWG) om hiermee het onderscheid aan te 
geven met de kinderen die op grond van een kinderbeschermingsmaatregel uit huis en in een pleeggezin worden geplaatst 
(De Ruiter de Wildt et al., 2015: 70-71). Vanwege de nationale en internationale bekendheid van het begrip pleeggezin, 
foster family, en om vergelijking met andere studies over pleeggezinnen mogelijk te maken, kiezen de onderzoekers voor 
de meer gangbare term ‘pleeggezinnen.’  
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1994 bestonden er achttien van deze Opbouwhuizen, verspreid over het land. In elk huis woonden 
in het begin vier tot vijf jongeren tussen 14 en 17  jaar (Van den Bedem et al., 1994: 36).  

De Opbouw sloot voor de dagelijkse begeleiding contracten af met de plaatselijke 
hulpverleningsinstellingen die elk hun eigen beleid bepaalden (Van den Bedem et al., 1994: 36). 
Nidos heeft bij de overname van de voogdij in 2004 ook de verantwoording voor deze opvang 
overgenomen van Stichting de Opbouw tot 2008. Tussen 2008 en 2016 vielen de KWE’s onder 
verantwoordelijkheid van COA. Ook COA huurt hiervoor particuliere opvangaanbieders in maar 
beperkt het aantal organisaties met wie gewerkt wordt tot vier: Kompaan en de Bocht, Juzt, Jade 
en Xonar.14 Vanaf 1 januari 2016 zijn de KWE’s weer terug onder de verantwoordelijkheid van 
NIDOS en worden er jongeren opgevangen die een verblijfsrecht hebben in Nederland. Het aantal 
contractpartners met wie samengewerkt wordt in de KWE’s is uitgebreid. Op 1 januari 2017 zijn er 
negentien zorgaanbieders betrokken bij de opvang in de KWE’s.15  
 
Kleine Woongroepen (KWG) 

In een Kleine Woongroep (KWG) verblijven twaalf jongeren in de leeftijd van dertien tot achttien 
jaar. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig (Olde Monnikhof & Van den Tillaart, 2004: 24).  

Deze woonvorm is bestemd voor jongeren met een verblijfsstatus die nog onvoldoende 
zelfstandig en/of weerbaar zijn om zich zonder permanent toezicht te kunnen redden in een KWE 
(Nidos, 2016: 24). De eerste KWG is in 1996 geopend (Berk, 2004: 20). 

Het beleid rondom de KWG’s is altijd gekoppeld geweest aan dat voor de KWE’s. De 
verantwoording voor de opvang is, net als bij de KWE’s, voor 2008 en vanaf 2016 in handen 
geweest van de Opbouw, later Nidos. In de periode van 2008 tot 2016 was COA verantwoordelijk 
voor deze opvangmodaliteit.  
 
Kleine Woonvoorzieningen (KWV) 

Vanaf 1 januari 2016 is COA gestart met de opvang van jongeren vanaf vijftien jaar die (nog) geen 
verblijfsvergunning hebben in kleinschalige woonvoorzieningen. De jongeren leven in een groep 
met minimaal zestien en maximaal twintig jongeren. De KWV’s kunnen aparte gebouwen in een 
stad zijn maar ook afdelingen op een regulier asielzoekerscentrum. Er is 24 uur per dag 
begeleiding aanwezig.16  
 
Beschermde opvang (BO) 

In de Beschermde Opvang (BO) verblijven minderjarige slachtoffers van mensenhandel of 
minderjarigen waarvan wordt gedacht dat zij potentieel slachtoffer van mensenhandel zouden 
kunnen zijn. In 2015 verbleven er bijvoorbeeld minderjarige meisjes die in Nederland in de 
prostitutie hebben gewerkt en jongens die met het oog op de seksindustrie naar Nederland zijn 
gehaald. Ook slachtoffers van huiselijk geweld kunnen er op gevangen worden (Nidos, 2016: 25).  

Aanleiding voor het oprichten van de BO waren verdwijningen van Indiase jongens in 2004 
en Nigeriaanse meisjes in 2006 uit de opvangcentra (INDIAC, 2010: 35). Jade Zorggroep heeft 
vanaf de start in 2007 tot heden de Beschermde Opvang verzorgd. Naast Nigeriaanse meisjes 
waren Chinese meisjes en Indiase jongens in het begin de grootste groepen (Jade, interview 6 
december 2016). In 2016 verblijven er jongeren uit 27 verschillende landen in de BO. De grootste 
groepen komen in 2016 uit Vietnam (29/125) en Afghanistan (22/125) (Jade, E-mail d.d. 29 
december 2016). Zie bijlage 3 voor een overzicht van de aantallen minderjarigen in de BO. 
 

2.3.3.  Grootschalige opvang  
 
Het COA is in 1994 in opdracht van Stichting de Opbouw, de voorloper van Nidos, gestart met de 
aparte opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen die niet in pleeggezinnen, KWE’s of 
KWG’s werden opgevangen. Aanleiding was het volstromen van de centrale opvangcentra (oc’s) 
— 
14  Interview Juzt, d.d. 10 januari 2017. 
15  E-mail Nidos, d.d. 24 januari 2017. De negentien instellingen: Combinatie Jeugdzorg, Elker - het Poortje, Futureforce - 
Trias Groep, Jade Zorggroep, Jarabee, Jeugdformaat, Juvent, Juzt, Kompaan en de Bocht, Lindenhout / YOIN, 
Oosterpoort, Pactum / Pact18, Parlan, Rubicon, Spirit, Timon, TriviumLindenhof / Care & Able, Vitree, Xonar. 
16  https://www.coa.nl/nl/opvanglocaties/locaties-voor-jongeren. 
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waardoor alleenstaande minderjarige vreemdelingen soms acht tot negen maanden in de centrale 
opvang moesten blijven. 
Alleenstaande minderjarigen die ouder waren dan twaalf jaar werden begin jaren negentig eerst 
naar opvangcentrum Eindhoven gestuurd waar ze zes weken tot enkele maanden verbleven in 
afwachting van vervolgopvang. Kinderen jonger dan twaalf jaar werden in die jaren in Valentijn 1 
(Nunspeet, geopend in 1990) of Valentijn 2 (Lochem, geopend in 1994) opgevangen. Hier konden 
tachtig alleenstaande minderjarigen terecht in afwachting van de plaatsing in een pleeggezin, zo 
was aanvankelijk het plan. Voogdij-instelling de Opbouw vond het voor oudere minderjarigen niet 
geschikt om in een pleeggezin geplaatst te worden en ging zelf huisvesting creëren (Van den 
Bedem et al., 1994: 33).  

Met de grote instroom in de eerste helft van de jaren negentig kwam het door 
capaciteitsgebrek ook regelmatig voor dat alleenstaande kinderen op reguliere asielzoekerscentra 
opgevangen werden (Van den Bedem et al., 1994: 23).   

 
Ama-campus 

De AMA-nota van staatssecretaris Kalsbeek17 was voor COA in 2001 aanleiding om een nieuwe 
opvangvorm voor alleenstaande minderjarige asielzoekers te gaan inrichten. In 2002 werd de 
eerste ‘ama-campus’ geopend voor vijftien- tot zeventienjarigen in Vught (COA, 2005: 21). Het 
programma werd gekenmerkt door ‘discipline, structuur en helderheid’. Een van de 
uitgangspunten was dat de opvang geen ‘aanzuigende werking’ mocht hebben door het ‘niet ter 
discussie staan van de terugkeer’.18 Omdat het doel van terugkeer bevorderen niet werd gehaald 
en de jongeren met onbekende bestemming verdwenen is er in 2004 een einde gekomen aan de 
ama-campus in deze vorm (Cardol, 2006: 49). Zie voor een nadere toelichting op het regime in de 
campus paragraaf 4.1. 

Vanaf 1 januari 2005 tot 1 januari 2016 had het COA speciale jeugdafdelingen op reguliere 
asielzoekerscentra ingericht waar maximaal honderd jongeren samenleefden. Ook deze afdelingen 
werden ama-campussen genoemd (INDIAC, 2010: 33).  

 
Centrale Ontvangstlocatie (COL) en Procesopvanglocatie (POL) 

In 2017 vangt COA nog altijd alle minderjarige vreemdelingen op die niet direct na aankomst in 
een pleeggezin worden geplaatst. Sinds 2010 melden alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
zich eerst aan voor hun asielverzoek op de Centrale Ontvangstlocatie (COL) in Ter Apel. Nog 
diezelfde dag of na enkele dagen worden de jongeren opgevangen in een Procesopvanglocatie 
(amv-POL) gestuurd in afwachting van de start van de Algemene Asielprocedure (AA), die acht 
dagen duurt. Als de IND tijdens de AA beslist dat er meer tijd nodig is om tot een beslissing over 
het asielverzoek te komen, wordt de jongere naar de Verlengde Asielprocedure (VA) verwezen. 
Vanuit de POL gaan jongeren met een verblijfsvergunning naar de KWE of KWG. Soms vindt er 
nog een plaatsing in een pleeggezin plaats als de voogd de jongere als bijzonder kwetsbaar inschat. 
Jongeren die naar de VA zijn gestuurd of al een negatieve beschikking hebben, gaan naar de 
Kleine Woonvoorzieningen (KWV), de kleinschalige opvang van COA. Gemiddeld verblijft de 
minderjarige drie maanden op de POL (de Ruijter de Wildt et al., 2015: 68). 
  

— 
17  Kamerstukken II 2000-2001, 27 062, nr. 14. 
18  Kamerstukken II 2000-2001, 27 062, nr. 14. 
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Figuur 4. Opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, ouder dan vijftien jaar, in 2017.  

 
2.3.4. Vreemdelingendetentie 

 
Tijdens de onderzoeksperiode hebben alleenstaande minderjarigen ook in vreemdelingendetentie 
verbleven, veelal voorafgaand aan hun uitzetting (artikel 59 VreemdelingenWet 2000). De 
jongeren verbleven in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJi’s), afdelingen voor jongvolwassenen in een 
Penitentiaire Inrichting (PI) of in detentiecentrum Zeist. Er was geen limiet aan de termijn voor 
bewaring. In zijn algemeenheid werd na zes maanden de vrijheidsontneming opgeheven als het 
perspectief op uitzetting onvoldoende concreet was. Er is niet altijd voorzien in gezag gedurende 
de detentieperiode (Inspectie Jeugdzorg, 2006).  

In 2011 werd de toepassing van vreemdelingenbewaring voor alleenstaande minderjarigen in 
beginsel afgeschaft, behoudens enkele contra-indicaties.19 Als de jongere verdacht wordt van of 
veroordeeld is voor een misdrijf of als de jongere zich eerder niet heeft gehouden aan de 
meldplicht of andere vrijheidsbeperkende maatregelen, kan nog wel vreemdelingenbewaring 
worden opgelegd. Ook is vreemdelingenbewaring nog mogelijk tijdens de laatste veertien dagen  
voor een uitzetting (Van Os & Beltman, 2003: 804). In 2016 is de Gesloten Gezinsvoorziening 
geopend in Zeist waar gezinnen met kinderen in vreemdelingenbewaring worden gezet voor hun 
uitzetting. In deze locatie wordt sindsdien ook de vreemdelingenbewaring voor alleenstaande 
minderjarigen toegepast.20  

— 
19  Kamerstukken II 2010-2011, 27 062, nr. 68. 
20  https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/VertrekuitNederland/Verblijfslocatiesvoorvreemdelingen/ 
geslotengezinsvoorziening/index.aspx. 
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3. Richtlijnen over de opvang van alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen 

Dit hoofdstuk beschrijft internationale (paragraaf 3.1) en nationale (paragraaf 3.2.) richtlijnen die 
specifiek gaan over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De algemene 
richtlijnen voor de opvang binnen de jeugdzorg, de voogdij, pleegzorg en het verblijf in justitiële 
jeugdinrichtingen die voor alle minderjarigen in Nederland gelden, zijn uitvoerig behandeld in de 
andere voorstudies die in opdracht van de Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de 
Jeugdzorg zijn uitgevoerd.21 De institutionele richtlijnen die beschreven zijn in de 
methodiekboeken voor het werken met alleenstaande minderjarigen komen in hoofdstuk 6 aan 
bod, dat over de toerusting van mentoren en voogden gaat. 
 

3.1. Internationale Richtlijnen 

 
Deze paragraaf belicht de betekenis van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind (IVRK) en de richtlijnen over alleenstaande minderjarige vreemdelingen van het 
toezichthoudend orgaan bij het IVRK, het VN-Kinderrechtencomité (paragraaf 3.1.1.), van de VN-
Vluchtelingenorganisatie UNHCR (paragraaf 3.1.2) en van de EU (paragraaf 3.1.3). 
 

3.1.1. IVRK 
 

Het IVRK is net als voor alle andere minderjarigen in Nederland het belangrijkste algemeen 
internationaal-rechtelijk kader voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (Van Os & 
Beltman, 2012). Artikel 22 van het IVRK gaat specifiek over het kinderen die asiel hebben 
gevraagd of een vluchtelingenstatus hebben gekregen:  
 

1. De Staten die partij zijn, nemen passende maatregelen om te waarborgen dat een kind 
dat de vluchtelingenstatus wil verkrijgen of dat in overeenstemming met het toepasselijke 
internationale of nationale recht en de toepasselijke procedures als vluchteling wordt 
beschouwd, ongeacht of het al dan niet door zijn of haar ouders of door iemand anders 
wordt begeleid, passende bescherming en humanitaire bijstand krijgt bij het genot van de 
van toepassing zijnde rechten beschreven in dit Verdrag en in andere internationale akten 
inzake de rechten van de mens of humanitaire akten waarbij de bedoelde Staten partij 
zijn.  
2. Hiertoe verlenen de Staten die partij zijn, naar zij passend achten, hun medewerking 
aan alle inspanningen van de Verenigde Naties en andere bevoegde intergouvernementele 
organisaties of niet-gouvernementele organisaties die met de Verenigde Naties 
samenwerken, om dat kind te beschermen en bij te staan en de ouders of andere 
gezinsleden op te sporen van een kind dat vluchteling is, teneinde de nodige inlichtingen 
te verkrijgen voor hereniging van het kind met het gezin waartoe het behoort. In gevallen 
waarin geen ouders of andere familieleden kunnen worden gevonden, wordt aan het kind 
dezelfde bescherming verleend als aan ieder ander kind dat om welke reden ook, blijvend 
of tijdelijk het leven in een gezin moet ontberen, zoals beschreven in dit Verdrag.  

 
Samengevat biedt artikel 22 IVRK alleenstaande minderjarige vreemdelingen recht op passende 
bescherming en humanitaire bijstand, hulp bij het opsporen van gezinsleden en, als deze 
gezinsleden niet gevonden worden, recht op de in Nederland gebruikelijke bescherming aan 
kinderen die niet thuis wonen. In dat verband komt artikel 2o IVRK in beeld dat kinderen die 

— 
21  Zie voor het algemeen juridisch kader Liefaard, Doek, & Apollonia (2016). Bijlage 3 Voorstudie Commissie 
Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, p. 64-109. Vindplaats: 
https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/binaries/92766_Geweld_Jeugdzorg_bijlagen_web.pdf%20def_tcm18-
23796.pdf 
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tijdelijk of blijvend niet in hun eigen gezin kunnen verblijven, recht biedt op bijzondere 
bescherming (UN Committee on the Rights of the Child, 2005: para. 39).  

Het recht van het kind om bij zijn of haar ouders te verblijven, tenzij dat niet in het belang 
van het kind is, is neergelegd in artikel 9 IVRK. Als het kind in een ander land verblijft dan de 
ouder(s) zijn staten verplicht om aanvragen voor gezinshereniging met ‘welwillendheid, 
menselijkheid en spoed’ te behandelen (artikel 10 IVRK). Deze artikelen over het recht op 
gezinsleven geven nadere invulling aan de opdracht die is neergelegd in artikel 22 IVRK om 
alleenstaande vluchtelingenkinderen te steunen in het opsporen van familieleden.  

De vier kernbepalingen van het IVRK, neergelegd in artikel 2 (non-discriminatie), artikel 3 
(belang van het kind leidend), artikel 6 (recht op ontwikkeling) en artikel 12 (recht op participatie) 
dienen als interpretatiekader voor de uitleg van de artikelen 9, 10, 20 en 22 IVRK (Cardol, 2005: 
71-72). Dit betekent dat er geen onderscheid gemaakt mag worden op basis van de status22 van het 
kind in de keuzes voor opvang23, dat het belang van het kind een primaire overweging moet 
vormen bij de keuze voor de opvang, dat de ontwikkeling van het kind gewaarborgd moet zijn in 
de opvang, dat het kind zijn of haar visie moet kunnen geven bij beslissingen over de opvang en 
dat aan die visie een bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau passende waarde gehecht moet 
worden (UN Committee on the Rights of the Child, 2005: para. 39).  

Het VN-Kinderrechtencomité geeft in General Comment No. 6 uitvoerige richtlijnen voor de 
opvang en bescherming van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (UN Committee on the 
Rights of the Child, 2005). Het Comité benadrukt dat de voogd bij alle beslissingen die er 
genomen worden betrokken moet zijn, inclusief beslissingen over de opvang (para. 33). Ook nadat 
het kind in een opvang is geplaatst, moet regelmatig onderzocht blijven worden of de 
voorzieningen nog voldoende zijn om de fysieke en psychische gezondheid van het kind te 
waarborgen (para. 40). Detentie op basis van (het ontbreken van een) verblijfsstatus is in beginsel 
niet toegestaan omdat het in strijd is met artikel 37 IVRK (para. 61).  

 
3.1.2. UNHCR  

 
De United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), VN-Vluchtelingenorganisatie, 
stelt dat bij de keuze voor de aard van de opvang de individuele behoefte van het kind leidend 
moet zijn. Aan de visie van de voogd over het gewenste type opvang zou grote waarde gehecht 
moeten worden (UNHCR, 1987; Van den Bedem et al., 1994: 19).  

UNHCR heeft in haar richtlijnen voor de opvang altijd gewezen op de verplichting van 
overheden om ervoor te zorgen dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen zo snel mogelijk 
herenigd worden met hun familie. Het belang van het kind moet daarbij leidend zijn. Als er 
bijvoorbeeld misbruik in het oorspronkelijke gezin heeft plaatsgevonden of het kind is geworteld 
in een pleeggezin in het gastland, dan kan de beslissing om het kind niet te herenigen met de 
biologische ouders het meest in het belang van het kind zijn (UNHCR, 1994; Van den Bedem et 
al., 1994: 20).  

UNHCR raadt adoptie van alleenstaande minderjarigen af zolang er geen zekerheid bestaat 
over het bestaan van de familie van het kind (UNHCR, 1995; Van den Bedem et al., 1994: 19). 
 

3.1.3. EU-Opvangrichtlijn 
 
De EU-Opvangrichtlijn24 geeft minimumstandaarden25 voor de opvang van mensen die asiel of 
andere vormen van internationale bescherming vragen in de landen van de EU (artikel 1). Artikel 
23 van de EU-Opvangrichtlijn gaat over minderjarigen in de opvang. Het artikel sluit aan bij 
verschillende bepalingen uit het IVRK. Lid 1 van artikel 23 EU-Opvangrichtlijn citeert letterlijk 

— 
22  Het VN-kinderrechtencomité, schaart de verblijfsstatus onder de grond ‘andere omstandigheid van het kind of de ouder’ 
in artikel 2 IRVK. General Comment no. 6, para. 12. 
23  Opvang wordt hier opgevat als ‘passende humanitaire bijstand’ in de zin van artikel 22 IVRK.  
24  Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de 
opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking).  
25  “Normen die voldoende zijn om een menswaardige levensstandaard en vergelijkbare levensomstandigheden in alle 
lidstaten te waarborgen” (pre-ambule, para. 11). 
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artikel 27 IVRK over het recht op een adequate levenstandaard en verwijst naar artikel 3 IVRK 
over het belang van het kind:  
 

Bij de uitvoering van de bepalingen van deze richtlijn die betrekking hebben op 
minderjarigen laten de lidstaten zich primair leiden door het belang van het kind. De 
lidstaten zorgen ervoor dat kinderen een levensstandaard hebben die past bij hun 
fysieke, geestelijke, spirituele, morele en sociale ontwikkeling. 

 
Lid 2 van artikel 23 EU-Opvangrichtlijn benadrukt dat lidstaten zich in de keuzes voor opvang 
moeten laten leiden door de mogelijkheden voor gezinshereniging (sub a), het welzijn en de 
sociale ontwikkeling van de minderjarige (sub b), de veiligheid van de minderjarige, waarbij 
speciale aandacht moet zijn voor mogelijke slachtoffers van mensenhandel (sub c) en het 
standpunt van de minderjarige zelf (sub d).  

Artikel 24 EU-Opvangrichtlijn gaat specifiek over alleenstaande minderjarige asielzoekers en 
benoemt in lid 2 de verschillende mogelijke vormen van opvang voor hen: bij volwassen 
bloedverwanten (sub a), in pleeggezinnen (sub b), in opvangcentra met speciale voorzieningen 
voor minderjarigen (sub c) of in andere huisvesting die geschikt is voor kinderen (sub d). 
Daarnaast bepaalt artikel 24 lid 2 EU-Opvangrichtlijn dat broers en zussen zoveel mogelijk bij 
elkaar geplaatst moeten worden en dat verplaatsingen tot een minimum beperkt moeten 
worden.26 In lid 4 van artikel 24 EU-Opvangrichtlijn staat dat de medewerkers in de opvang 
specifiek moeten zijn opgeleid en geschoold moeten blijven om de behoeften van alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen te kunnen inventariseren.  
 

3.2. Nationale richtlijnen 

 
Minderjarigen moeten in Nederland onder gezag staan (art. 1:245 lid 1 BW). Het gezag wordt 
uitgeoefend door een ouder, beide ouders of een voogd (art. 1:245 lid 2 BW). De rechter benoemt 
Stichting Nidos als tijdelijke voogd van alleenstaande minderjarige vreemdelingen omdat de 
ouders feitelijk niet in staat zijn om het gezag over hun kind uit te voeren omdat ze niet in 
Nederland zijn, overleden zijn of vermist. Het ontbreken van informatie over hun verblijfplaats 
geeft ook grond voor het uitspreken van de tijdelijke voogdij (art. 1:253r BW). In afwachting van 
de uitspraak is er sprake van de pre-voogdijfase waarin de jeugdbeschermer al volledig als 
belangenbehartiger optreedt alsof de voogdij al uitgesproken is. Deze periode duurt maximaal 
twee maanden (INDIAC, 2010: 37-38).  

De voogdij eindigt van rechtswege als de alleenstaande vreemdeling meerderjarig wordt. De 
voogdij wordt beëindigd als de minderjarige wordt uitgezet of als de voogdij wordt overgedragen 
aan ouders of pleegouders (Olde Monnikhof & van den Tillaart, 2003: 24). Nidos legt een verzoek 
tot overdracht van het gezag voor aan de rechter. In uitzonderlijke omstandigheden kan Nidos 
vanwege de kwetsbaarheid van een jongere besluiten om  de begeleiding nog drie maanden voort 
te zetten als de jongere achttien wordt. In december 2015 was dat voor negen jongeren het geval 
(Nidos, 2016: 12). 

Tot de taken van de voogd van alleenstaande minderjarige vreemdelingen behoort  het regelen 
van opvang voor de minderjarige. Het overkoepelende wettelijke kader voor de opvang wordt 
daarmee beheerst door het wettelijke kader van de voogdij, Boek 1, titel 14 BW.  

Het nationaal wettelijk kader voor de opvang van asielzoekers, onder wie alleenstaande 
minderjarigen, is de Wet COA, die sinds 1 juli 1994 van kracht is. In artikel 3 staat dat het COA 
verantwoordelijk is voor de materiële en immateriële opvang. Aanvullend zijn de ministeriële 
Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) -  met name over de toewijzing van locaties voor opvang - en 
de Regeling verstrekkingen asielzoekers (Rva) - over de vergoedingen voor levensonderhoud - van 

— 
26 Voor alleenstaande minderjarigen die een vluchtelingenstatus hebben verkregen, staan dezelfde normen in artikel 31 lid 
3 en lid 4 van de EU-Kwalificatierichtlijn. Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 
2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale 
bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor 
subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking).  
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toepassing. In hoofdstuk 2 is beschreven dat het COA niet voor alle groepen minderjarigen de 
opvang verzorgt. Daar waar particuliere instellingen in opdracht van Nidos (voorheen de Opbouw) 
de opvang verzorgen is de Wet COA niet van toepassing. De keuzes voor de verdeling van de 
verantwoordelijkheden in de opvang zijn gebaseerd op beleid, vastgelegd in brieven van 
bewindsleden aan de Tweede Kamer.27  

Het wettelijk kader voor het toezicht over de opvang wordt gevormd door de Jeugdwet (2015 
- heden) en haar voorlopers: de Wet op de Jeugdzorg (2005 - 2014) en de Wet op de 
Jeugdhulpverlening (1989 - 2004) (zie hoofdstuk 5).  

Tot slot vielen de alleenstaande minderjarigen die op vreemdelingrechtelijke titel gedetineerd 
zijn geweest in justitiële jeugdinrichtingen tot eind 2014 onder de Beginselenwet Justitiële 
Jeugdinrichtingen. Vanaf 2015 worden deze alleenstaande minderjarigen geplaatst in de Gesloten 
Gezinsvoorziening in Zeist. Deze opvang wordt uitgevoerd door het COA in opdracht van de 
Dienst Justitiële Inrichtingen.28   

— 
27  Kamerstukken II, 2013-2014, nr. 27 062, nr.95. 
28  https://www.coa.nl/nl/actueel/nieuws/samenwerkingsconvenant-dji-en-coa. 
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4. Bronnen over het vaststellen van geweld 
Dit hoofdstuk beschrijft de beschikbaarheid van informatie over ervaringen met geweld bij 
mensen die tussen 1990 en 2017 als alleenstaande minderjarige vreemdeling naar Nederland zijn 
gekomen. De onderzoekers hebben zich gericht op de informatie uit (wetenschappelijke) 
publicaties (paragraaf 4.1), informatie van de doelgroep zelf (paragraaf 4.2.) en van professionals 
die met de doelgroep werken of gewerkt hebben (paragraaf 4.3), de jaarlijkse ama-monitor 
(paragraaf 4.4) en op de registratie van geweldsincidenten bij de instellingen die zijn betrokken bij 
de opvang en voogdij van alleenstaande gevluchte jongeren (paragraaf 4.5), alsmede hun 
klachtenreglementen (paragraaf 4.6) en jaarverslagen (paragraaf 4.7). 
 

4.1. Publicaties  

 
De publicaties zijn gescreend op relevantie voor een vervolgonderzoek. Gekeken is daarbij naar 
verwijzingen naar geweldservaringen of implicaties voor de veiligheid van de doelgroep. 
Daarnaast zijn publicaties meegenomen die informatie geven over de verschillende opvangvormen 
door de jaren heen. Zie bijlage 2 voor het overzicht van wetenschappelijke publicaties, de 
inhoudsindicatie en de relevantie ervan voor het vervolgonderzoek. Aanvullend zijn in de 
bronnenlijst ook de meest belangrijke, niet wetenschappelijke, publicaties opgenomen die 
informatie bevatten over het onderzoeksthema.  

In het archief van Defence for Children is een groot aantal documenten gevonden dat 
relevant is voor een vervolgonderzoek. Het betreft onder meer krantenartikelen, nota’s, scripties, 
brieven van directeuren van opvanginstellingen, verslagen van bezoeken aan de opvang en aan 
detentiecentra. Ook in de bibliotheek van SAMAH (Stichting Alleenstaande Minderjarige 
Asielzoekers Humanitas)29, die is onderbracht bij Defence for Children, zijn relevante rapporten 
gevonden.  

Tot slot zijn via de Handelingen van de Tweede Kamer, brieven aan de Tweede Kamer van 
verantwoordelijk bewindslieden, verslagen van Algemeen Overleggen en de beantwoording van 
Kamervragen thema’s en discussies rondom zorgen over de veiligheid van alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen in de opvang te reconstrueren.  

Het literatuuronderzoek laat zien dat in diverse publicaties over de opvang en bescherming 
van deze doelgroep aanwijzingen te vinden voor ervaringen met geweld. Uit het literatuur- en 
archiefonderzoek komen de onderstaande onderwerpen naar voren die gerelateerd zijn aan 
ervaringen met geweld.  
 
Psychisch  geweld: bejegening in de opvang 

Vanuit de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden is door Smit en collega’s 
longitudinaal onderzoek gedaan naar ervaringen van jongeren in KWE’s en pleeggezinnen in de 
jaren negentig (Kastel, Koldenhof, & Smit, 1995; Luth, de Zwart, & Smit, 1997; Thomeer-Bouwens 
& Smit, 1998; Wijk-Zielstra, Thomeer-Bouwens, & Smit, 2001). Deze studies geven een indicatie 
over de omgang tussen jongeren en mentoren, jongeren onderling en jongeren en pleegouders. 
Rechtstreekse informatie over ervaringen met geweld geven de onderzoeken nauwelijks, 
behoudens enkele verwijzingen naar onderling geweld. Thema’s als respect, discriminatie en 
bejegening komen wel aan de orde. De onderzoeken geven achtergrondinformatie over de 
organisatie van de opvang in deze periode, de thema’s die er speelden en de zorgen die jongeren 
naar voren brachten. Meer recent is door de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar 
het welzijn en onder meer het gevoel van veiligheid van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen in de verschillende types van opvang (Kalverboer et al., 2016).  

De ama-campussen worden genoemd als plaatsen waar jongeren te maken hebben gehad met 
verschillende vormen van psychisch geweld. TNO Preventie en Gezondheid heeft het effect van het 

— 
29 SAMAH heeft tussen 1999 en 2009 ruim vijfduizend alleenstaande minderjarige asielzoekers begeleid. Na de opheffing 
zijn enkele oud-medewerkers en jongeren van SAMAH verder gegaan onder de naam Vrienden van SAMAH. 
www.vriendenvansamah.nl. 
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regime op de ama-campus op de ontwikkeling van de jongeren onderzocht en daarbij gekeken 
naar de sociale veiligheidsbeleving van de jongeren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de 
jongeren op de campus meer angst ervoeren en meer herbelevingen van traumatische 
herinneringen hadden dan jongeren op een regulier azc. Ook voelde de helft van de jongeren zich 
niet veilig en voelde een kwart zich bedreigd op de ama-campus (TNO, 2004: 4).  

In 2003 is er een kort geding tegen de Nederlandse staat aangespannen over de ama- 
campussen door de stichtingen Rechtsbijstand Asiel, de Vereniging Asieladvocaten en -juristen, 
het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten, Defence for Children en 
VluchtelingenWerk Nederland.30 De onderliggende processtukken hiervan bevinden zich in het 
archief van Defence for Children, de formele processtukken zijn ook bij de Rechtbank in Den Haag 
op te vragen. Deze stukken bevatten uitvoerige informatie over het regime op de campus. Daaruit 
blijkt dat de bewoners het regime als vernederend hebben ervaren, bijvoorbeeld omdat ze 
moesten knielen voor een coach, begeleiding bij toiletbezoek kregen, strafpunten kregen voor 
ongewenst gedrag en geacht werden uniformen te dragen. SAMAH heeft in 2004 een terugblik op 
de campussen gepresenteerd waarin veel informatie is te vinden over specifieke ervaringen van 
jongeren met psychisch en fysiek geweld.31 32 

Over de ervaringen met geweld van alleenstaande minderjarigen in vreemdelingenbewaring 
hebben de onderzoekers geen publicaties gevonden in de wetenschappelijke databases. Wel zijn in 
het archief van Defence for Children interviews met jongeren te vinden over hun ervaringen in 
vreemdelingenbewaring en zijn er enkele artikelen over dit onderwerp gevonden (Goeman, 2010; 
Goeman & Van Os, 2009; Van Os, 2009). De getuigenissen duiden er op dat jongeren het enkele 
feit dat ze zonder strafbaar feit te hebben gepleegd opgesloten werden als een vorm van psychisch 
geweld hebben ervaren.  
 

“Wij hebben niets verkeerds gedaan. Ik zit hier nu al maanden vast en word zo langzamerhand gek. 
Ik haat het hier en wil niet langer meer leven. Het leven hier is zo moeilijk, alles is zo strikt. Als ik te 
hard praat, word ik in een isoleercel geplaatst, soms wel een paar uur lang. Ik krijg papieren kleding 
en een camera observeert me. Ik durf niet naar het toilet in die isoleercel omdat de mensen me dan 
kunnen zien met de camera.” (Irakese alleenstaande minderjarige in de Maasberg, Goeman, 2010).   

 
De bovengenoemde onderzoeken geven informatie hoe interviews met jongeren vormgegeven 
kunnen worden en wat relevante thema’s zijn die onderwerp van gesprek zouden moeten zijn. 
  
Fysiek geweld: indicaties van mensenhandel en seksueel geweld 

Er zijn verschillende bronnen beschikbaar over het verdwijnen van alleenstaande minderjarigen 
uit de opvang en daarmee samenhangende vermoedens dat jongeren mogelijk geronseld zijn of 
worden voor mensenhandel, vooral in de prostitutie (Van der Borne & Kloosterboer, 2005; 
Brenninkmeijer & Mulder, 2001; Kromhout, 2011; Poot 2001; Staring & Aarts, 201o). Ook is enige 
informatie te vinden over vermoedens van seksueel misbruik van alleenstaande minderjarigen 
door volwassen asielzoekers die op dezelfde opvanglocaties verbleven (Berk, 2004: 14).  
 
Beperkte toegang tot gezondheidszorg 

De toegang tot gezondheidszorg voor alleenstaande minderjarigen is onderwerp van studie 
geweest (Bean 2006; De Boer et al., 2004, Boonstra & Mulder, 2000; Buil & Siegel, 2014; Van 
Willigen, 2002). Het gevoel dat gezondheidsproblemen niet serieus genomen worden, komt 
gedurende de hele onderzoeksperiode terug in deze publicaties. Jongeren vertellen dat ze bij 
psychische klachten afgescheept worden met het advies meer water te drinken, paracetamol te 
nemen of veel te slapen (Buil & Siegel, 2014; Van Willigen, 2002: 53). Deze ervaren beperkingen 

— 
30 Rb. Den Haag 23 april 2004, nr. KG 03/284. Vindplaats: 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7654 
31  SAMAH (2004). De ama-campussen te Vught en Deelen. Een terugblik door SAMAH op een jaar opvang van ama’s in 
Nederland. Amsterdam: SAMAH. Vindplaats: archief Defence for Children.   
32  Na de sluiting van de twee ama-campussen heeft het COA grootschalige opvang op azc’s georganiseerd voor 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Deze werden ook ama-campus genoemd maar kenden niet de 
vrijheidsbeperking en het regime zoals dat op de ama-campussen in Vught en Deelen werd toegepast. 
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in de toegang tot gezondheidzorg zijn relevant voor een vervolgonderzoek naar ervaringen met 
geweld omdat ze een risico met zich brengen dat hiermee de drempel om te klagen over de 
gevolgen van ervaren geweld is verhoogd. 
 

4.2. Interviews met (ex-) alleenstaande minderjarige vreemdelingen 

 
Voor het haalbaarheidsonderzoek zijn vijf (ex-) alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
geïnterviewd. Zij zijn geworven via Vrienden van Samah en via Defence for Children. Eén van de 
vijf geïnterviewden is zestien jaar geleden op haar zestiende als alleenstaande asielzoeker naar 
Nederland gekomen. Zij heeft in een individueel interview verteld over ervaringen in de opvang in 
het begin van de jaren 2000. De andere vier jongeren, twee Syrische en twee Eritrese, zijn rond de 
achttien jaar, een of twee jaar geleden naar Nederland gekomen en hebben inmiddels een 
verblijfsvergunning. Zij beschrijven ervaringen in de opvang in 2015 en 2016. Deze vier jongeren 
gaven er de voorkeur aan om de interviews alleen samen met iemand van dezelfde nationaliteit te 
houden. Daarom zijn er twee kleine focusgroepen gehouden, één met twee Syrische en één met 
twee Eritrese jongeren (zie bijlage 1 voor een overzicht van de biografische gegevens).  

De interviews geven een indicatie van wat jongeren melden over geweldservaringen en laten 
zien in hoeverre deze interviews aanvullende informatie kunnen geven vergeleken met de 
publicaties en de registratie van geweldsincidenten in instellingen.  
 

Wantrouwen 

De werving van (ex-) alleenstaande minderjarige asielzoekers voor interviews over hun (gewelds-) 
ervaringen is tijdens het haalbaarheidsonderzoek gecompliceerd gebleken. Dit is ook de ervaring 
bij een recent onderzoek van Vrienden van SAMAH (2016) dat gericht was op dezelfde doelgroep. 
In  dat onderzoek werd gewerkt met ‘warme’ contacten via mensen die in het verleden bekend 
waren bij SAMAH. Met een deel van deze mensen is nog steeds contact via sociale media en 
andere netwerken. Desondanks schrijven de onderzoekers dat ze gemerkt hebben dat de (ex-) 
alleenstaande minderjarigen terughoudend zijn in het meewerken aan onderzoeken. Veel mensen 
uit de doelgroep zien er tegen op om te praten over hun verleden en willen ook niet meer 
herinnerd worden aan hun voormalige status als asielzoeker (Vrienden van SAMAH, 2016: 13). 
Deze bevindingen worden gedeeld door een van de mensen die vanuit haar eigen netwerk heeft 
geprobeerd jongeren te werven voor interviews voor onderhavig onderzoek. Zij merkte veel 
weerstand rondom het thema ‘geweld’ en om als ‘vluchteling’ te worden aangesproken. 

Dat er onder alleenstaande minderjarigen asielzoekers veel wantrouwen heerst jegens 
autoriteiten, waartoe onderzoekers gerekend worden, is bekend uit de wetenschappelijke 
literatuur (Kohli, 2006). Behalve met factoren die te maken hebben met negatieve ervaringen in 
het land van herkomst spelen ook factoren in het gastland hierbij een rol. Jongeren geven aan zich 
geconfronteerd te voelen met een ‘culture of disbelief’ (Ní Raghallaigh, 2014). In Nederland is lang 
de termijn ‘jokkende of zwijgende ama’ gangbaar geweest in het beleid.33 In een onderzoek over 
deze doelgroep van het WODC staat op de itemlijst voor het onderzoek dat de interviewer moet 
aangeven of de jongere bekend staat als jokkende of zwijgende ama (Kromhout & Leijstra, 2006: 
99). Met deze asiel-specifieke factoren rondom wantrouwen bij de doelgroep zal rekening 
gehouden moeten worden in het vervolgonderzoek. Het mate waarin het mogelijk is om een 
representatief beeld te krijgen van ervaringen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen met 
geweld wordt hierdoor beperkt.  
 
In het navolgende worden de onderwerpen geclusterd die uit de interviews met de (ex-) 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar voren zijn gekomen.  
 
 

— 
33 Bijvoorbeeld : (…) “Hiervan is sprake als de betrokkene – ook los van de context van het totale asielrelaas – 
ongeloofwaardige en tegenstrijdige verklaringen aflegt of indien hij vage, summiere verklaringen aflegt en zaken verzwijgt 
(de zogeheten ‘jokkende en zwijgende ama's’) omtrent identiteit, nationaliteit of opvang.” In: Wijziging 
Vreemdelingencirculaire 2000, nr. 2005/12, Staatscourant, 2005(63).  
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Psychisch geweld: bejegening in de opvang 

Het belangrijkste thema dat uit de interviews met de (ex-) alleenstaande minderjarige asielzoekers 
naar voren komt, is de bejegening in de opvang. Jongeren voelden zich soms gekleineerd of 
vernederd. Deze ervaringen zijn te scharen zijn onder de noemer psychisch geweld. Ter illustratie 
enkele uitspraken die jongeren rondom dit thema deden:  
 

“Je werd bijgebracht dat je dankbaar moest zijn. Ik heb me daar altijd tegen verzet omdat ik het heel 
erg vond dat ik niet meer thuis kon wonen en ook omdat ik me niet minder voel dan anderen. Ik 
denk niet dat het een groot effect op mij heeft gehad maar ik zag bij de andere meisjes wel dat ze 
enorm meegaand en stil werden.” 
 
“Toen ik een keer thuiskwam nadat ik de avond ervoor een conflict had gehad, had de mentor de 
deuren van de keuken en de slaapkamer op slot gedaan als straf. Maar als straf mag je iemand niet 
laten verhongeren, je moet praten. (…) Ze moeten ons begeleiden.”  

 

Jongeren vertellen dat ze zich soms niet serieus genomen voelden door de begeleiding:  
 

“Veel mensen waren gestrest over gezinshereniging. De voogd komt af en toe maar doet dan het 
kantoor op slot. We kunnen hem dan niet zien. De mentor zegt dat de voogd er niet is maar we 
weten dat hij er is. Later zegt de mentor: ‘de voogd was er maar nu is hij weg’.” 
 
“De begeleiders doen wel hun werk, maar ze doen alsof we dom zijn. Zo praten ze met ons. (…) Er 
waren regels maar ze waren overbodig en gek.” 

 
Een jongere benoemt dat hij moeite had om de begeleiding te vertrouwen:  
 

“Ik heb mijn mentor iets verteld wat niemand mocht weten. De volgende dag wist iedereen het. De 
mentor zei: ‘oeps, foutje!’. Je kunt mensen niet in vertrouwen nemen (…) Het ergste vind ik dat ze 
alles precies noteren wat we doen. Ze noteren dan: om 13:00 heeft X gerookt, om 13:15 deed Y dit 
etc.” 

 

De vrouw die in de jaren 2000 als alleenstaande minderjarige in de opvang zat, was in die jaren 
ook actief betrokken bij SAMAH en heeft toen veel contact gehad met alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen. Vanuit die ervaring vertelt ze dat zij bij het onderwerp ‘geweld’ direct denkt aan de 
ervaringen van jongeren op de ama-campusssen in Vught en Deelen en in 
vreemdelingenbewaring. Ze benoemt dat deze ervaringen zijn samen te vatten onder 
‘vernedering.’ Ze vindt dat deze twee onderwerpen onderdeel uit zouden moeten maken van het 
vervolgonderzoek.  
 

Fysiek geweld: onderling geweld en signalen van mensenhandel 

De jongeren vertellen over ervaringen met onderling fysiek geweld in de eerste fase van hun 
verblijf in Nederland:  
 

“Er was heel veel geweld. Er werden glazen gebroken, ramen gebroken, mensen sloegen met stoelen 
op je hoofd. Ik heb dat drie keer meegemaakt. Het gebeurde bijvoorbeeld als je in de rij stond en 
iemand wilde snel aan de beurt komen.” 

 

De signalen van mensenhandel die uit het literatuuronderzoek naar voren komen, worden 
bevestigd door een vrouw die in de jaren 2000 in de opvang verbleef: 
 

“Wat in ieder geval voorkwam, was het ronselen van meisjes. Er liepen altijd vage types in de buurt 
van de uitgang. Ik ben zelf ook twee keer door zo iemand aangesproken. Die maakte dan een gewoon 
praatje om contact te maken maar je wist dat het niet pluis was. We wisten ook van meisjes die ’s 
nachts weg waren. Na 22 uur, als de leiding weg was, kon je wegkomen. Het was onderling wel 
bekend dat er meisjes in de prostitutie werkten.”  
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4.3. Interviews met professionals 

 
De onderzoekers hebben een focusgroep gehouden met zes professionals die met alleenstaande 
minderjarigen werken of gewerkt hebben. Daarnaast zijn er 22 professionals individueel of in 
kleine groepen binnen een instelling geïnterviewd. De professionals werk(t)en bij verschillende 
opvanginstellingen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, belangenorganisaties, 
onderwijsorganisaties en de inspecties die toezien op de opvang en voogdij. De selectie vond 
plaats op basis van ‘convenience sampling’, de deelnemers werden benaderd op basis van hun 
kennis over en ervaring met de doelgroep en zijn daarna geselecteerd op bereidheid om mee te 
werken en beschikbaarheid. Het bleek niet moeilijk te zijn om professionals te vinden die hun 
ervaringen met de doelgroep wilden delen. Op deze wijze is onderzocht welke kennis aanwezig is 
onder professionals over geweld bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen en welke 
onderwerpen zij van belang achten voor een vervolgonderzoek over dit onderwerp. Zie bijlage 1 
voor een volledig overzicht van de geraadpleegde professionals en hun functies.34  
 
Uit de interviews met professionals en de focusgroep kwamen onderstaande aandachtspunten 
naar voren voor het vervolgonderzoek.  
 
Fysiek geweld 

Onderling geweld wordt door alle professionals benoemd als belangrijkste vorm van geweld waar 
jongeren mee geconfronteerd worden. In 2015 en 2016 vond veel geweld plaats tussen groepen 
Syrische en Eritrese jongeren. De aard varieert van vechtpartijen, afpersing en chantage tot 
misbruik. Nidos benoemt dat met de verhoogde instroom in 2015 zichtbaar werd dat er meer 
geweld tussen jongeren onderling plaatsvond op de opvangcentra. Door de snelle groei werd er 
veel en snel nieuw COA-personeel aangenomen dat in het begin nog niet altijd capabel leek om om 
te gaan met agressie. De Inspectie Veiligheid en Justitie deelt de opvatting van Nidos dat de 
toename van onderling geweld samenviel met de verhoogde instroom van met name Eritrese en 
Syrische alleenstaande minderjarigen in 2015.  

Drie professionals melden dat er signalen van ‘ronselen van jongeren’ zijn rondom de centra. 
Eén professional (voormalig vluchteling) spreekt hierover uit ervaring:  
 

“Er waren altijd ronselaars rondom de centra. Ze hadden het vooral gemunt op meisjes die net 
achttien waren en nog geen verblijfsvergunning hadden. Er waren veel voorbeelden bekend van 
mensen die in de prostitutie verdwenen. (…) Het was ook bekend dat in enkele KWE’s met jongens 
oudere vrouwen kwamen die seks hadden met de jongeren.” 
 

Eén hulpverlener meldt met ongeveer tien actuele zaken bekend te zijn waarbij een jongere 
seksueel is misbruikt door andere jongeren of volwassen asielzoekers in de opvang.  

Eén professional benoemt een probleem uit de jaren negentig van volwassenen die zich als 
minderjarige voordeden en daardoor samen met minderjarigen woonden. Dat bracht jongeren in 
de gevarenzone volgens hem.  

Juzt meldt dat de afgelopen periode (2015-heden) meer sprake is van ‘doelgroep gerelateerd 
geweld’. De instroom van Eritrese jongeren wordt daarbij als voorbeeld genoemd. Tijdens het 
eerste half jaar van verblijf in Nederland zijn er met Eritrese jongens vaak incidenten. Meestal 
gaat het om het uiten van onvrede over materiële zaken. Eritrese jongens zijn relatief vaak 
betrokken bij vechtpartijen. Eén keer is daarbij een mes uit de keuken gebruikt. Juzt benoemt dat 
deze jongeren in een overlevingsmodus zitten en dat het enkele maanden kost voordat de jongeren 
eraan gewend zijn dat zij niet letterlijk voor hun plek hoeven te vechten. Juzt heeft de indruk dat 
de Eritrese jongeren meer wantrouwend zijn naar mentoren dan de andere groepen jongeren. 
Daarbij wordt het voorbeeld gegeven dat de Eritrese jongeren het eng vinden als de mentoren iets 
in de computer zetten omdat ze bang zijn dat de IND over hun gedrag wordt geïnformeerd en dat 
dit consequenties heeft voor hun verblijfsvergunning. Ook het COA meldt dat de indruk bestaat 

— 
34  Op verzoek van sommige professionals zijn de uitspraken geanonimiseerd weergegeven. Daar waar de uitspraken 
afkomstig zijn van mensen die vanuit een instelling zijn geïnterviewd is de naam van de instelling weergegeven.  
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dat Eritrese jongeren meer moeite hebben om zich aan te passen en zich aan de regels te houden 
dan alleenstaande minderjarigen uit andere landen.  

Hoogoplopende spanningen in de opvang worden volgens professionals vooral veroorzaakt 
door teleurstellingen over het asielbeleid en de wijze waarop de opvang is georganiseerd. Eén 
professional legt hierbij het verband met het voorkomen van een ‘aanzuigende werking’ als 
centrale norm in het beleid. De wijze waarop de amv-opvang is geregeld geeft volgens 
professionals met name in de grootschalige opvang een voedingsbodem voor geweld:  
 

“Zoveel jongeren bij elkaar zetten, met zoveel spanningen, dan kan je dit verwachten.” 
 
Professionals constateren dat er te weinig mentoren zijn, dat mentoren niet altijd goed geschoold 
zijn om met (vaak) getraumatiseerde jongeren om te gaan en dat contacten met de jongeren soms 
aan vrijwilligers wordt uitbesteed over wie nauwelijks controle is. Dit vormt een risicofactor voor 
jongeren om met geweld geconfronteerd te worden.  
 
Psychisch geweld: bejegening 

Vrijwel alle professionals benoemen de ama-campussen in Vught en Deelen (2002-2004) en het 
toepassen van vreemdelingenbewaring bij de doelgroep historisch gezien als de twee belangrijkste 
onderwerpen rondom ervaringen met geweld bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Een 
medewerker van Nidos zegt over de ama-campus:  
 

“In zekere zin was hier sprake van georganiseerd geweld jegens de jongeren, niet zozeer fysiek maar 
wel in de termen van psychisch geweld, intimidatie, denigrerende behandeling.” 
 

Ook vanuit de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt dit onderwerp onder de aandacht gebracht:  
 

“Er werd in de ama-campus te veel ingezet op beheersing, dit riep veel verzet en weerstand op. Soms 
ging dat gepaard met geweld.” 

 
De professionals benadrukken dat ervaringen met geweld voor deze doelgroep ‘enorme’ impact 
hebben vanwege de cumulatie van kwetsbaarheidsfactoren bij deze minderjarigen. Zoals één 
professional verwoordt:  
 

“Herhaling van geweld heeft een immense impact. De jongeren zijn vaak al getraumatiseerd. Dan is 
een geringe vorm van intimidatie al schokkend voor ze. Dat kan een portier of conciërge zijn die uit 
onwetendheid een klacht negeert of een vervelende opmerkingen maakt. Dan zie je dat ze heel erg 
bang zijn om verder te gaan met een klacht. Ik zie meisjes die bang zijn omdat er auto’s rondrijden 
bij het centrum en die dat op geen enkele manier durven te zeggen. Bang dat mensensmokkelaars 
hun schuld komen opeisen. De interactie tussen de kwetsbaarheid van deze jongeren en het 
gebrekkige opvangsysteem maakt dat het zo schadelijk is. Je ziet totale eenzaamheid, ze melden 
niet. Vaak is het te verklaren uit ervaringen rondom verwaarlozing of eerdere ervaringen met 
geweld. Isolatie en eenzaamheid vormen een belangrijke risicofactor. Deze mensen worden ook 
extra kwetsbaar omdat ze zich niet kunnen wapenen, en dan kan het ook snel opnieuw gebeuren. 
Soms door gedrag dat weer nieuw geweld uitlokt.” 

 

Hoge drempel om te klagen 

Professionals merken dat het voor sommige alleenstaande minderjarige vreemdelingen moeilijk is 
om hulp te vragen, ze missen de directheid om zaken te melden. De verwachting is daarom dat er 
meer klachten over geweld zijn dan in formele klachtenregistraties zichtbaar is. Soms zijn 
mentoren zich volgens de professionals niet voldoende bewust van de afhankelijkheidsrelatie die 
ze hebben met de jongere, ook hierdoor kan het zijn dat een jongere niet durft te klagen of om 
hulp durft te vragen.  Veel jongeren blijken niet te weten waar ze mogen klagen over gedrag van 
een mentor of voogd. Eén professional benoemt in verband hiermee het probleem van de 
normalisering van geweld in de opvang:  
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“Voor deze groep kinderen is het lastig om geweld boven tafel te krijgen omdat ze al veel meer 
normaal zijn gaan vinden en tegelijkertijd omdat mentoren ook situaties normaal zijn gaan vinden 
die je voor andere kinderen nooit gewoon zou vinden.” 
 

 
4.4. Ama monitor 

 
Vanaf 2010 voert de Rijkuniversiteit Groningen jaarlijks de ama-monitor uit in opdracht van 
Nidos (Kalverboer et al., 2016). Inmiddels is van ruim 150 jongeren data verzameld over hun 
welbevinden en kwaliteit van bestaan. Het betreft een crosssectionele studie en ongeveer 30 
jongeren zijn per jaar geïnterviewd. Uit de interviews met jongeren kan informatie gehaald 
worden of er zich geweldsincidenten hebben voorgedaan. Een aantal topics in de interviews is 
gerelateerd aan geweld en geeft een beeld van de geweldsincidenten waar jongeren mee in 
aanraking komen. Het betreft de volgende topics en onderliggende vragen: 
 

� Leefomstandigheden (Voel je je hier veilig?). 
� Eigen gedrag/agressie reguleren (Kom je wel eens in moeilijkheden met anderen?, Vecht 

je wel eens? Word je wel eens zo boos dat je je niet meer kan beheersen? Hoe reageer je 
als mensen in je omgeving agressief zijn?). 

� Seksualiteit (Heb je weleens seks tegen je wil?). 
� Misbruik/mishandeling (Ben je ooit slecht behandeld in dit land? Heeft iemand je in dit 

land je pijn gedaan/schade berokkend? Kreeg je hulp van iemand? Heb je nog last van wat 
je hebt meegemaakt? Ben je je in het afgelopen jaar beter gaan voelen?). 

� Detentie/vreemdelingenbewaring (Wat zijn je ervaringen in detentie/vreemdelingen- 
bewaring? Hoe word je behandeld? Ben je bang om opnieuw in vreemdelingenbewaring te 
komen in de toekomst?). 

 
Voorbeelden van quotes van jongeren in de ama-monior ten aanzien van veiligheid: 
 

In Nederland ben ik slecht behandeld door het vorige pleeggezin waar ik woonde 

(jongere in pleeggezin). 
 
We zijn hier vaak boos op elkaar maar dat hoort erbij. Ik vecht ook weleens met mijn 

huisgenoten, eigenlijk is dat normaal. 
(jongere in KWE). 

 
Analyse van de BIC-Q in de periode van 2010-1014 (n=132)  

Op basis van de transcripten van de 150 interviews is de Best Interest of the Child Questionnaire 
(BIC-Q) ingevuld. Met deze vragenlijst heeft de onderzoeker de kwaliteit van de 
opvoedingsomgeving van de jongeren beoordeeld (Zijlstra, 2012; Zijlstra et al., 2013).  

Uit de analyse van de resultaten op de BIC-Q komt naar voren dat de veiligheid in de 
thuissituatie voor jongeren in gezinnen als voldoende of goed is beoordeeld (100%). De veiligheid 
in de thuissituatie van jongeren in de kleine woongroepen, kleine wooneenheden en campussen is 
lager beoordeeld: respectievelijk 88%, 70% en 53% is van voldoende tot goede kwaliteit. De 
veiligheid in de samenleving laat een gunstiger beeld zien: variërend van 100% (pleeggezin) tot 
83% (campus) is de veiligheid als voldoende tot goed beoordeeld (Kalverboer et al., 2016). 

De ruwe data, de transcripten van de interviews, zouden in een vervolgonderzoek 
geanalyseerd kunnen worden op geweldsincidenten omdat deze inzicht kunnen geven in de 
context waarin geweld kan plaatsvinden. Tevens zal deze analyse inzicht geven in de beoordeling 
van de veiligheid in de opvangsituatie en samenleving. 
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4.5. Registratie geweldsincidenten door instellingen 

 
De instellingen die verantwoordelijk zijn (geweest) voor de opvang en begeleiding van 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen hebben een incidentenregistratie waarin 
gebeurtenissen rondom geweld zijn opgenomen.  

De onderzoekers hebben onderzocht hoe de registratie van geweldsincidenten bij Nidos, 
COA, Juzt en Jade is vormgegeven, van welke jaren de registraties beschikbaar zijn en in hoeverre 
deze registraties bruikbare bronnen zijn voor het vervolgonderzoek. De bronnen zijn 
onderverdeeld in vier categorieën: incidentenregistratie (4.5.1.), veiligheidsscans en risicotaxaties 
(4.5.2) en pupillendossiers (4.5.3). 
 

4.5.1. Incidentenregistratie  
 
Uit het onderzoek naar de geweldsregistratie bij Nidos, COA en Juzt en Jade blijkt het niet 
mogelijk om met de incidentenregistratie een totaaloverzicht te krijgen van ervaringen met geweld 
bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De onderzoekers stellen de volgende problemen 
vast:  
 

� De overzichten zijn niet over de gehele onderzoeksperiode beschikbaar. 
� De registratie geeft alleen inzicht in het vóórkomen van fysiek geweld, psychisch geweld is 

er niet in opgenomen. 
� De registratie gaat uit van de alleenstaande minderjarige als dader, er is geen categorie 

over de begeleider als dader. 
� Meestal is niet geregistreerd wie het slachtoffer van het geweld is.  

 
De registraties geven wel inzicht in de volgende onderwerpen die relevant zijn voor het 
onderzoeksthema: 
 

� Overzichten en analyse van geweldsincidenten die de instellingen in de periode 2011-2014 
jaarlijks naar de Inspectie Jeugdzorg hebben gestuurd. Ook ‘verdwijningen’ van de 
doelgroep worden als incident geregistreerd. 

� Aard van onderling fysiek geweld tussen jongeren. 
� Locaties en type opvang waar relatief het vaakst geweld voorkomt. 

 
Ter onderbouwing van bovenstaande bevindingen worden in het navolgende enkele illustraties 
gegeven van de registratie van geweld bij de vier onderzochte instellingen. 
 
Incidentenregistratie geweld op individueel niveau 

In het registratiesysteem van het COA en Jade, IBIS, is vanaf 2009 digitaal te zoeken naar 
incidenten waarbij geweld is geregistreerd en/of een maatregel is opgelegd.35 Maatregelen zijn 
inhoudingen op het leefgeld en worden onder meer opgelegd als een alleenstaande minderjarige 
geweld heeft gebruikt maar veelal gaat het om een overtreding van huisregels waarbij geen geweld 
aan de orde is. COA heeft twee voorbeelden ter inzage verschaft van geweldsincidenten die uit het 
digitale bestand zijn opgeroepen. Een voorbeeld betreft agressie jegens medewerkers en één 
onderling gevecht tussen jongeren. De registratie is te weinig specifiek om bruikbare informatie 
voor het vervolgonderzoek te kunnen leveren omdat niet is te selecteren op incidenten waarbij de 
minderjarige slachtoffer was, er is alleen een daderregistratie. Daarbij komt dat in de registratie 
alleen de jongere (en niet de begeleider) dader kan zijn in de registratie.  

Bij Juzt is de registratie van incidenten opgenomen in het digitale systeem REACT. Daarin 
melden mentoren incidenten. De incidenten zijn gecategoriseerd, ‘agressie’ is één van de 
categorieën. Op deze zoekterm kunnen geweldsincidenten gezocht worden in het systeem. Vanaf 
2012 zijn van alle incidenten de onderliggende, originele meldingen raadpleegbaar. De 

— 
35  Maatregelen worden opgelegd op basis van het Protocol toepassing Regeling Onthouding Verstrekking voor AMA’s. 
Vindplaats: archief COA.  



 

 30 

 
 

Haalbaarheidsonderzoek Geweld in de Jeugdzorg - Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen › 30 

onderzoekers hebben hiervan inzage gehad. De originele melding beschrijft kort het incident, de 
aanleiding, of er voorafgaand aan het incident al signalen waren, welke vorm van geweld werd 
gebruikt, wie het slachtoffer was, wat de reactie is geweest, hoe het is opgevolgd, of het is 
afgehandeld. De registratie van geweldsincidenten bij Juzt geeft over deze beperkte periode een 
gedetailleerd beeld van incidenten waarbij alleenstaande minderjarigen slachtoffer zijn geweest 
van geweld dat gepleegd is door medebewoners en hoe hierop is gereageerd door de medewerkers. 
Juzt geeft aan dat er geen incidenten zijn geregistreerd die volgens de definitie van dit onderzoek 
onder ‘psychisch geweld’ zouden vallen. Het kan zijn dat een jongere bepaald gedrag van een 
mentor als intimiderend of bedreigend heeft ervaren. Als dat al opgemerkt wordt door de mentor, 
dan zal dit niet als incident geregistreerd zijn.  

Nidos geeft aan in hun digitale cliënten-registratie niet te kunnen zoeken op de categorie 
geweld. Geweld van de zijde van begeleiders is nooit geregistreerd, enerzijds omdat het volgens 
Nidos niet voor is gekomen en anderzijds omdat áls het voor zou komen het niet geregistreerd 
maar direct aangepakt zou worden.  
 
Samenvattende incidentenrapportages- en analyses 
Uit de analyses van incidenten die COA naar de Inspectie Jeugdzorg heeft gestuurd van 2011 tot 
en met 2014 blijken de meeste gemelde incidenten betrekking te hebben op het niet opvolgen van  
aanwijzingen van medewerkers, niet schoonhouden van de leefruimten, onacceptabel gedrag, 
vandalisme, verzuim meldplicht  en verbale agressie. Van de 27 categorieën incidenten zijn er 
twee die binnen de  reikwijdte van het onderzoek vallen (vechtpartij en intimidatie). Omdat hierbij 
alleen sprake is van de daderregistratie en het niet bekend is of een andere alleenstaande 
minderjarige slachtoffer was van het incident zijn deze overzichten niet geschikt om inzicht te 
krijgen in de aard of de omvang van geweld dat jongeren hebben ervaren. De overzichten geven 
wel een indicatie van bij welke opvanglocaties er het meeste geweld voorkwam tussen 2011 en 
2014.  

Bij Jade zijn vanaf 2009 incidentenregistraties beschikbaar in het FOBO (fouten, ongelukken 
en bijna-ongelukken) systeem en vanaf 2011 in het incidentenmeldpunt. Beide systemen zijn 
digitaal en hebben een categorie ‘agressie’ met daarbij de persoon jegens wie (medebewoner, 
medewerker, zelf, derde) de agressie is gericht. Het systeem is ingericht op de jongere als dader. 
Jade geeft aan dat agressie van de zijde van de mentor nooit is voorgekomen.  

Nidos heeft de incidentenrapportages van 2010 en 2014 ter inzage aangeboden aan de 
onderzoekers. Deze rapportages geven een gedetailleerd beeld van de aard van ervaringen waar 
alleenstaande minderjarigen in de opvang mee te maken hebben gehad en zijn daarmee voor deze 
beperkte periode een bron van informatie in een vervolgonderzoek. Interessant is dat ook wordt 
weergegeven wat de samenhang, mogelijke oorzaak, van het incident is zoals dat door de 
jeugdbeschermer wordt ingeschat. De rapportages geven ook inzicht in het aantal malen dat 
jongeren slachtoffer waren van intimidatie of geweld als onderdeel van de categorie ‘onveilige 
situatie’. In 2014 was dat bijvoorbeeld in 32 van de 125 geïdentificeerde onveilige situaties het 
geval. De overzichten bieden bruikbare informatie over de verschillen in het vóórkomen van 
agressie en geweld tussen verschillende typen van opvang. 
 

4.5.2. Veiligheidsscans en risicotaxaties  
 
In de opvang van Juzt en COA vullen jongeren sinds 2008 een QuickScan Veiligheid in. Jade heeft 
vanaf 2015 een soortgelijke veiligheidsmeting bij jongeren in de Beschermde Opvang. Dit gebeurt 
zes weken na aankomst in de amv-opvang en vervolgens twee keer per jaar. De jongere geeft 
hierin bijvoorbeeld aan of hij/zij te maken heeft gehad met bedreiging of seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Enkele voorbeelden van items in de Quick Scan:  

   

� Voel je je veilig in de groep/in het huis? 
� Ben jij in de groep/in huis benaderd of aangeraakt door iemand op een manier die 

je niet prettig vond?  
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� Ben jij met bedreiging of intimidatie in aanraking gekomen binnen de groep of 
binnen het huis? 

 
Juzt maakt van de QuickScans halfjaarlijkse - en jaaroverzichten. Deze zijn vanaf 2011 
beschikbaar. COA maakt geen analyse van de QuickScan op instellingsniveau maar bewaart de 
individuele formulieren in de dossiers van de jongeren.  

De overzichten van de QuickScan Veiligheid, zoals die door Juzt worden gemaakt, geven een 
beeld van de mate waarin de jongeren zich veilig voelen in de opvang en zijn daarmee geen directe 
bron voor geweldsincidenten die hebben plaatsgevonden. Omdat in de registratie van geweld 
vrijwel alleen fysiek geweld vanuit dader perspectief is te vinden geven de QuickScans Veiligheid 
relevante aanvullende informatie.  

Jade heeft samen met COA en Xonar in 2016 in antwoord op aanbevelingen van de Inspectie 
Jeugdzorg (2016c) een instrument voor risicotaxatie ontwikkeld voor jongeren die in de 
Beschermde Opvang verblijven. Deze wordt elke zes weken afgenomen. De risicotaxatie wordt niet 
geanalyseerd op instellingsniveau, maar individueel besproken met de bewoner en opgenomen in 
het begeleidingsplan. Deze risicotaxaties zijn mogelijk interessant voor het vervolgonderzoek 
omdat ze een beeld geven van de ingeschatte veiligheid van de jongeren.  
 

4.5.3. Dossiers  
 
Het contactjournaal is het logboek, onderdeel van het individuele dossier, dat de voogd bijhoudt 
en waarin alle contacten met en over de jongere staan geregistreerd. Nidos geeft aan dat als er iets 
rondom fysiek geweld is voorgevallen bij een jongere de voogd dit geregistreerd zal hebben in het 
contactjournaal van de jongere. De contactjournaals zijn sinds 2010 gedigitaliseerd in het EPD. 
Vanaf 1994 of 1995 zijn er papieren dossiers die gearchiveerd zijn in Lelystad. In totaal betreft het 
ruim 54.000 dossiers. Een enkel dossier is niet bewaard gebleven omdat de jongere bij vertrek en 
of meerderjarigheid heeft aangegeven dat het dossier vernietigd moest worden.  

Om de onderzoekers inzicht te geven in de bruikbaarheid van deze dossiers voor een 
vervolgonderzoek heeft Nidos een steekproef getrokken door het 25e dossier uit 1995, 2000 en 
2005 anoniem aan te leveren. In één van de drie dossiers was sprake van geweld in de vorm van 
misbruik in het pleeggezin. De bestudering van de drie anonieme dossiers bevestigt de inschatting 
van Nidos dat de contactjournaals de meest primaire bron vormen voor een onderzoek naar de 
omvang en aard van geweldservaringen bij alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het feit dat 
de voogd de bijzondere taak heeft om de veiligheid van de pupil te waarborgen en hierin ook een 
coördinerende rol heeft ten opzichte van andere contactpersonen van de pupil maakt deze 
dossiers een bijzonder waardevolle bron van informatie voor het vervolgonderzoek. Nidos heeft  
aangegeven dat de onderzoekers geen inzage in de dossiers kunnen verkrijgen zonder 
toestemming van de betrokken jongere. Het verkrijgen van individuele toestemming lijkt 
ondoenlijk omdat de contactgegevens van de jongere niet zijn bijgehouden na sluiting van het 
dossier.  

Jade heeft aangegeven dat in de dagelijkse overdrachtsdocumenten van de mentoren in de 
Beschermde Opvang enige informatie te vinden zou moeten zijn over mogelijke ervaringen met 
geweld. Deze zijn als Word documenten opgeslagen op de server. Jade is zelf op zoek gegaan naar 
informatie rondom geweld in de overdrachtsdossiers en heeft drie anonieme voorbeelden ter 
inzage naar de onderzoekers gestuurd. In de drie documenten is sprake van dreiging met 
zelfbeschadigend gedrag met een mes, non-verbale agressie en vernieling. De onderzoekers 
schatten in dat de informatie uit deze overdrachtsdossiers mogelijk enige informatie zou kunnen 
bieden in een vervolgonderzoek.  
 

4.6. Klachtenreglementen  

 
Alle onderzochte instellingen hebben een klachtenprotocol waarover de alleenstaande 
minderjarigen worden geïnformeerd. De onderzoekers hebben onderzocht in hoeverre de 
registratie van formele klachten een goede bron zou kunnen zijn voor het vervolgonderzoek. In het 
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algemeen blijkt dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen niet of nauwelijks formele klachten 
indienen. Nidos geeft bijvoorbeeld aan in de gehele onderzoeksperiode twee formele klachten te 
hebben gehad, Juzt en Jade geen enkele. Als jongeren klachten hebben, worden deze besproken 
en opgelost met de mentor of voogd, volgens de instellingen. Daarnaast geeft Jade aan dat de 
jongeren wekelijks een bewonersoverleg hebben waarin veel gediscussieerd wordt over hoe dingen 
op de groep beter kunnen gaan volgens de jongeren en de mentoren. Jade heeft de indruk dat 
jongeren dit een prettige (veilige) manier vinden om ongenoegens te uiten.  

Voor het vervolgonderzoek bieden de formele klachten geen inhoudelijke bron van informatie 
over geweld. Uiteraard is het bestaan van een (goed werkende) klachtenprocedure wel essentieel 
als het gaat om toezicht op de veiligheid van jongeren. De verschillende klachtenprocedures 
zouden in het vervolgonderzoek beschreven en beoordeeld moeten worden.  

Naast het klachtprotocol heeft Jade vanaf de start in 2006 een onafhankelijke, externe 
vertrouwenspersoon voor de bewoners. Aanvankelijk moest de jongere deze vertrouwenspersoon 
via de mentor benaderen. De jongeren hebben in de Beschermde Opvang vanwege 
veiligheidsredenen niet zelf de beschikking over een telefoon. Er is tot 2016 nooit contact geweest 
tussen jongeren en de vertrouwenspersoon. De Inspectie Jeugdzorg (2016c) heeft kritiek geuit op 
deze werkwijze. Sinds 1 juni 2016 komt de cliëntvertrouwenspersoon één keer per maand naar de 
groepen toe. Nu is er meer contact. Jade merkt dat jongeren het prettig vinden om hun zorgen en 
klachten met een extern persoon te bespreken. Tot nu toe zijn er volgens Jade geen onderwerpen 
aan de orde gesteld die te maken met de thema’s van het haalbaarheidsonderzoek.  

In het vervolgonderzoek zou geanalyseerd kunnen worden wat de functie en werkwijze is van 
de cliëntvertrouwenspersonen bij instellingen die werken met alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen en in hoeverre zij algemene informatie zouden kunnen verschaffen over ervaringen 
van de doelgroep met geweld.  
 

4.7. Jaarverslagen van instellingen 

 
De onderzoekers hebben de jaarverslagen van COA, Nidos, Jade en Juzt geanalyseerd op 
bruikbaarheid als bron voor een vervolgonderzoek.36 De jaarverslagen van COA en Nidos zijn 
interessant om ontwikkelingen in het opvangbeleid voor alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen van jaar tot jaar te kunnen volgen. Over de incidenten rondom geweld binnen de 
opvang bevatten de jaarverslagen van geen van de vier instellingen bruikbare informatie. Wel is er 
in de jaarverslagen van Nidos informatie te vinden over risicotaxaties rondom (vrees voor) 
mensenhandel bij de jongeren die in de Beschermde Opvang verblijven (Nidos, 2016: 25).  
 
 
 

— 
36 De jaarverslagen van particuliere opvangaanbieders zoals Juzt en Jade zijn vanaf 2000 beschikbaar op 
https://www.jaarverslagenzorg.nl. Van COA zijn de jaarverslagen over de gehele onderzoeksperiode in het archief 
bekeken. Van NIDOS zijn alleen de online beschikbare jaarverslagen (vanaf 2011) bekeken op 
https://www.nidos.nl/?s=jaarverslag. NIDOS meldt dat de overige jaarverslagen waarschijnlijk nog wel te vinden zijn in 
het archief en anders opvraagbaar zouden zijn bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  
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5. Toezicht op de opvang en voogdij 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het toezicht door verschillende inspecties op de voogdij en opvang voor 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Medewerkers van de Inspectie Jeugdzorg, de 
Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn geïnterviewd over de 
aanwezigheid van bronnen over ervaringen met geweld bij alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen. Bij de Inspectie Jeugdzorg is ook archiefonderzoek gedaan. Daarnaast is bij de 
Dienst Justitiële Inrichtingen en de Commissies van Toezicht informatie ingewonnen over 
aanvullende bronnen van toezicht op alleenstaande minderjarigen in vreemdelingenbewaring.  
 

5.1. Toezicht door de Inspectie Jeugdzorg  

 
Het landelijk toezicht jeugd bestaat sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 uit de Inspectie 
Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie. Samen 
houden zij onder meer toezicht op de veiligheid en het vóórkomen van geweld in de opvang en op 
de voogdij van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De Inspectie voor Jeugdhulpverlening 
en Jeugdbescherming (1988-2003) en de rechtsopvolger de Inspectie Jeugdzorg (2004-heden) 
heeft sinds 1994 een toezichthoudende taak op de voogdij van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen en vanaf 2003 ook op de opvang.  

 
5.1.1. Toezicht van de Inspectie Jeugdzorg op de voogdij 

 
De toezichthoudende taak van de Inspectie Jeugdzorg op Nidos als voogdij-instelling voor 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen is sinds 2015 geregeld in de Jeugdwet (artikel 9). Van 
2005 tot 2015 was die taak geregeld in de Wet op de Jeugdzorg (artikel 47) en in de periode van 
1994 tot 2005 in de Wet op de Jeugdhulpverlening (artikel 54). In 1994 is met een wetswijziging 
in de Wet op de Jeugdhulpverlening geregeld dat de Inspectie Jeugdhulpverlening voortaan ook 
toezicht houdt op de kwaliteit van voogdij-instellingen.37 

De Inspectie Jeugdzorg, toen nog Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming, heeft 
in 1998 en 1999 voor het eerst omvangrijk onderzoek gedaan naar uitvoering van de voogdij bij 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen door Stichting de Opbouw. De inspectie stelt in het 
verslag vast dat er spanningen bestaan tussen de bevoegdheden van de voogd en die van de IND in 
alle fases van de toelatingsprocedure (Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming, 1999a: 
7). In het rapport komen de onderwerpen veiligheid en geweld ten aanzien van de voogdij niet aan 
de orde, behalve dan dat de Inspectie vaststelt dat de Opbouw beschikt over een ‘protocol Seksueel 
Misbruik door medewerkers’ en een klachtenregeling (Inspectie Jeugdhulpverlening en 
Jeugdbescherming, 1999b: 119, 122-123). 

In 2011 bracht de Inspectie Jeugdzorg een rapport uit over de voogdijtaak van Nidos. De 
inspectie concludeert daarin dat het voor voogden niet altijd mogelijk is om te zorgen voor een 
veilige woon- en leefomgeving voor de alleenstaande minderjarigen. Dat wordt deels verklaard 
door de vele verhuizingen die de jongeren meemaken en de wisselingen van voogden die daarmee 
samenhangen. Daarnaast stelt de inspectie vast dat door het beleid rondom de opvang het voor 
voogden niet altijd mogelijk is om de opvangvorm te kiezen die het beste aansluit bij wat de 
minderjarigen nodig hebben (Inspectie Jeugdzorg, 2011: 18-19). 
 

5.1.2. Toezicht van de Inspectie Jeugdzorg op de opvang 
 
De Inspectie Jeugdzorg heeft in 2016 een toetsingskader vastgesteld voor de opvang van 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Onderdeel van het toetsingskader vormt het 
onderwerp ‘Veiligheid’. In de uitwerking van dit thema formuleert de inspectie de volgende 
‘verwachtingen’: professionals houden toezicht op de veiligheid van kinderen, beperken de 

— 
37 Kamerstukken II 1996-1997, 25 439, nr. 3 (memorie van toelichting).  
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veiligheidsrisico’s voor kinderen en zorgen dat acuut onveilige situaties worden opgeheven 
(Inspectie Jeugdzorg, 2016a: 4). Vóór de publicatie van dit toetsingskader kwamen deze aspecten 
rondom veiligheid ook al aan bod in de onderzoeksrapporten van de inspectie. De toetsing van 
deze criteria in de onderzoeksrapporten over de opvang vormen een bron van informatie voor een 
onderzoek naar geweldservaringen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De volgende 
paragraaf illustreert de bruikbaarheid van deze inspectierapporten als bron in een 
vervolgonderzoek naar ervaringen rondom geweld.  
 
Onderzoeksrapporten opvang 
 

COA-opvang 

In 2002 publiceerde de Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming het eerste onderzoek 
naar de opvang van alleenstaande minderjarigen door het COA. Dit onderzoek werd ingesteld na 
berichten over vermeend seksueel misbruik van alleenstaande minderjarigen in OC Leiden.38 Het 
toezicht op het COA was toen nog niet geregeld bij wet. De inspectie stelde het onderzoek in op 
aanwijzing van de Minister. De inspectie stelt in het onderzoeksrapport vast dat de veiligheid van 
met name meisjes in de opvang in het geding is doordat er veelvuldig seksuele intimidatie 
plaatsvindt zowel net buiten als binnen de opvang. Mogelijk werken er meisjes vanuit OC Leiden 
in de prostitutie. Ook onderling geweld vormt een probleem, met name tussen groepen Sierra 
Leoonse en Angolese jongeren (Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming, 2002: 5-7). 
Het rapport was aanleiding om het toezicht op de COA-opvang door de inspectie te regelen in de 
Wet op de Jeugdzorg in 2005. Vooruitlopend daarop werd vanaf 2003 beleidsmatig vastgesteld 
dat de inspectie alvast toezicht zou gaan uitoefenen op de opvang van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen.39  

In 2004 komt de Inspectie Jeugdzorg met een verkennende notitie over hoe het toezicht op 
de opvang van alleenstaande minderjarigen vormgegeven zou moeten worden. Rondom het 
onderwerp veiligheid indiceert de inspectie de volgende onderwerpen: openbare orde, kleine en 
grote criminaliteit en incidenten op de campus. De inspectie constateert dat er sterk wordt ingezet 
op beheersbaarheid en dat bij het onderwerp veiligheid alleen wordt gedacht aan fysieke veiligheid 
(Inspectie Jeugdzorg, 2004a: 11, 18). In een eerste evaluatie van het beleid in de opvang 
concludeert de inspectie dat de opvang en begeleiding ‘reactief en incident gestuurd’ is en dat dat 
risico’s met zich meebrengt voor de veiligheid van alleenstaande minderjarigen die zich niet 
opvallend gedragen (Inspectie Jeugdzorg 2004b: 20).  

In 2012 publiceert de Inspectie Jeugdzorg twee onderzoeken naar de grootschalige opvang 
van alleenstaande minderjarige vreemdelingen van vijftien tot achttien jaar: één over de 
vervolgopvang op de azc-campussen van COA in Almelo, Drachten en Oude Pekela (2012a) en één 
over de eerste opvang op de proces opvanglocaties in Oisterwijk en Wageningen. De inspectie 
concludeert dat de fysieke veiligheid voldoende wordt beschermd maar dat de bescherming van de 
(emotionele) ontwikkeling voor verbetering vatbaar is in beide varianten van de grootschalige 
opvang (Inspectie Jeugdzorg, 2012a: 19, 2012b: 17-18). De Inspectie Jeugdzorg stelt in het meest 
recente rapport over de opvang (2016b) vast dat er op de opvanglocaties vechtpartijen zijn tussen 
jongeren onderling en dat op sommige locaties automutilatie en suïcidepogingen voorkomen. De 
inspectie ziet dat jongeren zonder verblijfsstatus veel last hebben van wanhoop en stress, geuit in 
agressie tegen zichzelf en anderen en dat hier nauwelijks begeleiding voor is door 
gedragswetenschappers. De Inspectie herhaalt de bevinding van 2012 dat veiligheid ook gaat over 
de emotionele ontwikkeling van de jongeren (Inspectie Jeugdzorg, 2016b: 12-13). 
 
Beschermde Opvang  

Over de Beschermde Opvang voor (potentiële) slachtoffers van mensenhandel uit de Inspectie 
Jeugdzorg (2016c) zorgen rondom de veiligheid. De medewerkers in de Beschermde Opvang 
schatten veiligheidsrisico’s niet systematisch in en hebben daardoor onvoldoende zicht op de 

— 
38 Kamerstukken II 2001-2002, 27 062, nr. 18. 
39 Kamerstukken II 2003-2004, 27 062, nr. 27. 
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veiligheid van de jongeren. Daarnaast worden vrijheidsbeperkende maatregelen onvoldoende 
zorgvuldig toegepast en niet individueel gedifferentieerd (Inspectie Jeugdzorg, 2016c: 9-10, 15-
16). 
 
Pleeggezinnen 

De Inspectie Jeugdzorg heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de mate waarin Nidos de veiligheid 
van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in pleeggezinnen waarborgt. De inspectie 
beoordeelt dat Nidos hier matig in slaagt, met name door het niet consequent herhalen van 
veiligheidsinschattingen bij wijzigingen in het pleeggezin of bij het kind (Inspectie Jeugdzorg, 
2014: 20). 
 
Detentie 

Alleenstaande minderjarigen zijn vrijwel gedurende de gehele onderzoeksperiode op 
vreemdelingrechtelijke titel gedetineerd geweest (zie overzicht paragraaf 2.1.4). Aanvankelijk 
werden zij tussen strafrechtelijk geplaatste minderjarigen in de justitiële jeugdinrichtingen 
geplaatst en kregen zij geen bijzondere aandacht in de onderzoeken van de Inspectie Jeugdzorg.  

Op verzoek van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) brengt de Inspectie Jeugdzorg in 2006 
een advies uit over het plan om alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Detentiecentrum 
Zeist te plaatsen. De Inspectie betrekt in het advies de praktijk van vreemdelingenbewaring in PI 
Tilburg. De Inspectie concludeert dat de veiligheid van minderjarigen onvoldoende beschermd 
wordt in vreemdelingenbewaring (Inspectie Jeugdzorg 2006: 16).  

In 2008 publiceert de Inspectie Jeugdzorg een rapport over minderjarigen op de tijdelijke 
jeugdafdelingen van de PI’s in Zwaag en Krimpen aan de IJssel. In Zwaag bevinden zich naast 
preventief gehechte jongeren ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen op 
vreemdelingrechtelijke titel. De Inspectie oordeelt dat de situatie in Zwaag onaanvaardbaar is 
voor zowel de strafrechtelijk als de vreemdelingrechtelijk geplaatste minderjarigen vanwege een 
groot risico op een onveilig leef-, behandel- en werkklimaat (Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor 
de Sanctietoepassing, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie van het Onderwijs, 2008: 
7).  

 
Meldingen calamiteiten, geweld en incidenten 

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn instellingen die opvang verlenen aan 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen wettelijk verplicht om calamiteiten en geweld40 te 
melden bij de Inspectie Jeugdzorg. De werkwijze rondom de meldingen is vastgelegd in de 
Leidraad Meldingen van de Inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie.41 De 
Inspectie Jeugdzorg coördineert namens de gezamenlijke inspecties de meldingen. In beginsel 
lopen deze meldingen via voogdij-instelling Nidos maar de aanbieders van opvang zijn ook 
bevoegd zelf de melding te doen. In de praktijk komen de meldingen van COA of Nidos.  

Het melden van incidenten waarbij geweld is toegepast door de begeleider die tot ernstige 
schade heeft geleid bij de minderjarige was gedurende de hele onderzoeksperiode verplicht. Het 
melden van calamiteiten was vrijwillig tot 2015. Van 2011 tot en met 2014 waren de 
opvanginstellingen en Nidos verplicht om incidentenrapportages op te stellen en deze naar de 
Inspectie Jeugdzorg te sturen. Vanaf 2015 is het wel nog verplicht om deze rapportages op te 
stellen maar hoeven deze niet meer naar de Inspectie Jeugdzorg gestuurd te worden.  

De Inspectie Jeugdzorg beschikt over een digitaal overzicht van de calamiteiten en signalen 
die gemeld zijn rondom de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen vanaf 2005. 

— 
40 Tot 1 januari 2016 werd er geen onderscheid gemaakt tussen calamiteiten en geweld. Na de invoering van de Jeugdwet 
wordt het volgende onderscheid gemaakt: Calamiteit Jeugdwet, artikel 1.1: Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis 
die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een 
jeugdige of ouder heeft geleid. Geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een 
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering Jeugdwet, artikel 1.1 Lichamelijk geweld jegens een jeugdige of een 
ouder, of bedreiging daarmee, door iemand die werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling, 
of door iemand die werkzaam is voor een rechtspersoon die in opdracht van de aanbieder of gecertificeerde instelling 
jeugdhulp verleent of door een andere jeugdige of ouder met wie de jeugdige of ouder gedurende het etmaal of een dagdeel 
bij de aanbieder verblijft.  
41  https://www.inspectiejeugdzorg.nl/documenten/Leidraad%20Meldingen%20Jeugd.pdf. 
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Vanaf dat moment kwamen meldingen in het Basis Registratie Systeem (BRS) te staan. Eerdere 
meldingen van calamiteiten zijn terug te vinden in het semi-statisch archief van de inspectie bij de 
Centrale Archief Selectiedienst (CAS) in Winschoten. Dit is geordend op instelling. De archivering 
van de Inspectie bij de CAS is bijgewerkt tot 2010. De inspectie verwacht dat halverwege 2017 het 
gehele archief weer is bijgewerkt en toegankelijk is voor vervolgonderzoek. 

 Van de periode 2005-2009 zijn de meldingen van calamiteiten digitaal gearchiveerd door de 
Inspectie Jeugdzorg. De inspectie heeft hiervan voor de onderzoekers een overzicht gemaakt 
waarop zes calamiteiten staan. Daarvan valt er één zaak binnen de reikwijdte van dit onderzoek: 
een melding van vermoeden van seksueel misbruik in een pleeggezin.  

Van de periode 2009-2016 heeft de inspectie inzage gegeven in de originele meldingen van 
calamiteiten en sinds 2015 tevens van meldingen van geweld. In totaal gaat het om 98 
meldingen.42 Verreweg het meeste geweld betreft ernstige zelfbeschadiging en (poging tot) suïcide 
(37 meldingen, 38%). Deze vorm van geweld valt strikt genomen buiten de reikwijdte van het 
onderzoek maar geeft wel een indicatie van de ernst van de problematiek van de alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen en de emotionele onveiligheid die de kinderen ervoeren tijdens hun 
verblijf in de opvang. Daarnaast valt het relatief hoge aantal meldingen van onderling fysiek 
geweld op, in totaal is deze vorm van geweld in deze periode 24 keer (24%) gemeld. Twee 
meldingen betreffen een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag, één keer door een 
medewerker van de opvang, één keer door een pleegouder. Drie meldingen betreffen seksueel 
geweld gepleegd door derden, maar wel op de opvanglocatie. De overige meldingen gaan niet over 
incidenten die relevant zijn binnen dit haalbaarheidsonderzoek.  

De registratie van de meldingen van calamiteiten en geweld is van zeer wisselende kwaliteit. 
Soms betreft een uitvoerige toelichting van anderhalf a4, soms één regel, gemiddeld een half A4 
waarin de aanleiding, de gebeurtenis en de opvolging is beschreven. Vaak is de opvanglocatie 
vermeld maar niet altijd. Uit de registratie blijkt dat een opvallende hoeveelheid meldingen 
omtrent onderling geweld en suïcidepogingen afkomstig zijn van een klein aantal opvanglocaties. 
Deze opvanglocaties zijn te selecteren in het registratiesysteem bij de Inspectie. Over het geheel 
genomen beschouwen de onderzoekers dit overzicht van meldingen door de Inspectie Jeugdzorg 
als bruikbaar voor het vervolgonderzoek.   

 
Jaarverslagen 

De jaarverslagen van de Inspectie Jeugdzorg zijn vanaf 2011 online beschikbaar. Voor de jaren 
2004-2011 zijn de jaarverslagen opvraagbaar.43 De jaarverslagen van de gehele onderzoeksperiode 
zijn bewaard in het archief van de inspectie. De jaarverslagen vanaf 1988 zijn ingezien voor dit 
onderzoek. Het jaarverslag over 1997 besteedt voor het eerst aandacht aan alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen. De jaarverslagen geven een bruikbaar overzicht van alle 
onderzoeken die de Inspectie Jeugdzorg heeft uitgevoerd rondom de voogdij en opvang van 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Voor het overige bieden de jaarverslagen geen 
aanvullende informatie rondom het onderzoeksthema.  
 

5.2. Toezicht door overige inspecties 

 
De onderzoekers hebben onderzocht in hoeverre er bij de Inspectie Veiligheid en Justitie en de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg aanvullende bronnen aanwezig zijn vergeleken met de 
informatie die via de Inspectie Jeugdzorg geraadpleegd kan worden.  
 

5.2.1. Inspectie Veiligheid en Justitie  
 
De Inspectie Veiligheid en Justitie is sinds najaar 2014 in functie op het thema minderjarige 
vreemdelingen in detentie en in de opvang. De aanleiding voor deze uitbreiding van taken was de 
— 
42 Uit vergelijking met de incidentenrapportages van de vier onderzochte instellingen blijkt dat dit overzicht een beperkt 
deel vormt van het totale aantal geregistreerde incidenten in de instellingen. Zo meldt Nidos alleen over 2014 alleen al 372 
geweldsincidenten. Reden hiervoor is dat slecht een deel van de (gewelds)incidenten als calamiteit is beoordeeld en dus bij 
de Inspectie Jeugdzorg is gemeld.  
43 https://www.inspectiejeugdzorg.nl/inspectie/?id=12. 
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suïcide van de asielzoeker Alexander Dolmatov in het Detentiecentrum Rotterdam.44 De Inspectie 
Veiligheid en Justitie is betrokken bij de beoordeling van de verplichte meldingen over 
calamiteiten en geweld op basis van de Jeugdwet. De inspectie draagt bij aan de triage die 
vervolgens in de Commissie Meldingen Jeugd wordt behandeld. Daar wordt besloten over de 
opvolging van de melding. Deze Commissie staat onder voorzitterschap van de Inspectie 
Jeugdzorg.  

Bij de Inspectie Veiligheid en Justitie zijn geen bronnen beschikbaar die aanvullende 
informatie bevatten naast de informatie die via de Inspectie Jeugdzorg is te verkrijgen rondom het 
onderzoeksthema.  
 

5.2.2. Inspectie voor de Gezondheidszorg  
 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg verwijst voor bronnen over ervaringen met geweld van 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar de Inspectie Jeugdzorg. De inspectie voor de 
Gezondheidszorg is intern nagegaan of er in het verleden onderzoek is gedaan naar incidenten 
waarbij geweld jegens minderjarige vreemdelingen een rol speelde. Zij hebben vastgesteld dat dit 
niet het geval is.  

De Inspectie voor de Gezondheidszorg biedt geen aanvullende bronnen van informatie voor 
het onderzoek naar ervaringen met geweld bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen.  
 

5.3. Toezicht in detentie 

 
Naast het toezicht door de inspecties is onderzocht in hoeverre er aanvullende bronnen van 
toezicht zijn (geweest) op alleenstaande minderjarigen in vreemdelingenbewaring.  

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) houdt vanaf 2012 systematisch ‘Meldingen Bijzondere 
Voorvallen’ bij in een database. Dit kunnen ook geweldsincidenten zijn. DJI is nagegaan in 
hoeverre er in de database meldingen zijn geweest waarbij alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen zijn betrokken. Dat was voor twee zaken het geval: een jongere is in 2012 in de 
Kolkemate door drie andere jongeren belaagd en in 2013 is een melding geweest van twee 
jongeren die in de Hunnerberg onderling fysiek geweld uitoefenden. DJI is bereid om nadere 
informatie uit de database te verschaffen voor een vervolgonderzoek.  

Mogelijk bieden de jaarverslagen van de Commissies Toezicht van de Justitiële 
Jeugdinrichtingen (JJi’s) een aanvullende bron van informatie over ervaringen met geweld.45 De 
onderzoekers hebben de beschikbaarheid en bruikbaarheid van deze verslagen binnen onderhavig 
haalbaarheidsonderzoek niet kunnen analyseren. De jaarverslagen zijn vanaf 2014 te vinden op de 
website van DJI.46 Voor de eerdere jaarverslagen adviseert de coördinatie van de Commissie 
Toezicht contact op te nemen met de bureaus die de Commissies van Toezicht van de JJi’s waar 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen hebben gezeten, hebben ondersteund.47 Uit het 
antwoord op Kamervragen over de 198 alleenstaande minderjarigen die in 2007 en 2008 in PI 
Zwaag in vreemdelingenbewaring zaten, blijkt dat er in die periode geen formele klachten bij de 
Commissie Toezicht zijn ingediend. Wel werd er zestien keer door de maandcommissaris 
bemiddeld.48 Eén keer ging het daarbij over de bejegening door een personeelslid.49  

— 
44  https://www.inspectievenj.nl/Publicaties/rapporten/2013/04/12/het-overlijden-van-alexander-dolmatov. 
45  Zie voor een beschrijving over het toezicht door de Commissie Toezicht het haalbaarheidsonderzoek naar geweld in 
justitiële jeugdrichtingen in bijlage 8 (p.278) van het rapport van de Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de 
Jeugdzorg. Vindplaats: 
https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/binaries/92766_Geweld_Jeugdzorg_bijlagen_web.pdf%20def_tcm18-
23796.pdf. 
46 http://www.dji.nl/over-dji/organisatiestructuur/commissie-van-toezicht/index.aspx. 
47 https://www.commissievantoezicht.nl/contact/contactgegevens_commissies_van_toezicht/. 
48 De maandcommissaris is het lid van de Commissie Toezicht dat gedurende een bepaalde periode minstens een maal per 
maand aanwezig is in de inrichting. Zie. https://www.commissievantoezicht.nl/commissie/. 
49 Kamerstukken II 2008-2009. Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2777. 
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De onderzoekers hebben het jurisprudentieoverzicht van de Raad voor de Sanctietoepassing 
en Jeugdbescherming geraadpleegd. De Raad heeft geen klachten behandeld van alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen in vreemdelingenbewaring.50 

— 
50 https://www.rsj.nl/Rechtspraak/. 
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6. Bronnen over toerusting  
Dit hoofdstuk beschrijft de bronnen over de methodieken in de opvang van alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen en de mate waarin deze methodieken aandacht besteden aan geweld.   

De wijze waarop in de algemene vooropleidingen aandacht wordt besteed aan het omgaan met 
geweld – zowel van de zijde van de minderjarigen als van de mentoren en voogden – valt buiten 
de reikwijdte van dit haalbaarheidsonderzoek. Bij de verschillende instellingen die in dit 
haalbaarheidsonderzoek zijn onderzocht hebben de mentoren een sociaal pedagogische opleiding 
op MBO of HBO niveau.51  
 

6.1. Methodieken voor de opvang en voogdij  

 
Het COA heeft in een overzichtsdocument dat is opgesteld voor onderhavig 
haalbaarheidsonderzoek beschreven in hoeverre er binnen verschillende methodieken voor het 
werken met alleenstaande minderjarigen aandacht is geweest voor geweld.52 In de eerste 
methodiek (Walraven, Berger, & Geeraets, 1997) komt met name aan bod hoe medewerkers 
moeten reageren op incidenten.53   

Daarna is door PI research in opdracht van de Opbouw een methodiek ontwikkeld die basis 
vormt van de methodiek die het COA gebruikt in de opvang van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen (Albrecht & Haspels, 2001; Slot, 2003). De methodiek is gebaseerd op het 
competentiemodel (Slot & Spanjaard, 1999). De methodiek geeft richtlijnen voor het handelen bij 
incidenten en crisissituaties. Hierbij wordt onder meer gefocust op het alert zijn op signalen en 
risicovolle situaties, het voorkomen van escalatie door zo vroeg mogelijk in te grijpen en het 
leggen van prioriteit bij de veiligheid van de medebewoners. De mentor wordt hierbij onder meer 
geïnstrueerd om rustig te blijven in verbaal en non-verbaal gedrag en niet te dreigen met sancties 
(Albrecht & Haspels, 2001: 118-121).  

In de meest recente methodiek die COA hanteert, uit 2010, is een hoofdstuk opgenomen over 
veiligheid voor de jongeren in de fysieke omgeving en sociale omgeving. Daarbij wordt 
bijvoorbeeld aandacht besteed aan het belang dat jongeren zich veilig voelen bij de mentoren 
zodat zij eventuele gevoelens van onveiligheid durven te melden en aan het initiëren van 
groepsgesprekken over omgang en discriminatie. Daarnaast komen verschillende instrumenten 
aan bod aan de hand waarvan de mentoren de veiligheid van de jongeren kunnen monitoren. Voor 
het omgaan met incidenten en crises wordt aangesloten bij dezelfde elementen als in de eerdere 
methodiek van Albrecht en Haspels (2001).54   

In 2012 heeft het COA een beleidsplan rondom agressie en geweld vastgesteld dat ook wordt 
toegepast in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het plan ziet op agressie 
jegens medewerkers van het COA.55 Het plan bevat een protocol agressie en geweld en richtlijnen 
over het omgaan met agressie. Medewerkers wordt hierin geadviseerd om de persoon die zich 
verbaal of fysiek agressief gedraagt aan te spreken op het ongewenst gedrag en daarna het gesprek 
te beëindigen, collega’s in te schakelen en een agressieformulier in te vullen. Op alle vormen van 
agressief gedrag worden financiële sancties opgelegd die zijn vastgelegd in de Regeling 
Onthouding Verstrekkingen. Hierbij is een aangepast protocol gemaakt voor alleenstaande 

— 
51 Jeugdbeschermers bij NIDOS hebben een HBO-opleiding, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening. Bij COA werken in de amv-opvang mensen met een MBO en HBO opleiding. Per 1 januari 
2016 moeten medewerkers in amv-opvang met een vast contract een HBO (SPH) opleiding moeten hebben. Bij Juzt 
hebben de mentoren een MBO opleiding (SPW) of HBO (SPH of Pedagogiek) opleiding. De verhouding MBO:HBO bij het 
personeel is ongeveer 70:30. Voor de functie van mentor is in beginsel MBO voldoende. De selectie vindt voornamelijk 
plaats op ervaring met jeugd en groepswerk. De team coördinatoren hebben een HBO of WO opleiding. Bij Jade hebben de 
mentoren een opleiding SAW (sociaal agogisch werk), niveau 4 (MBO), een enkele keer wordt ook iemand met een HBO 
opleiding aangenomen.  
52  COA (2016). Geweld in de Jeugdzorg. Een Haalbaarheidsonderzoek binnen het COA naar beschikbare informatie 
betreffende geweld in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Notitie d.d. 2 december 2016, in het 
bezit van de onderzoekers.  
53  Ibid. 
54  COA (2010). Vernieuwde methodiek amv-opvang, p. 27-30. Vindplaats: archief COA.  
55  COA (2012). Beleidsplan Agressie en Geweld. Vindplaats: archief COA.  
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minderjarige vreemdelingen. Daarin staat bijvoorbeeld dat, in afwijking van volwassen 
asielzoekers, een alleenstaande minderjarige niet op straat gezet mag worden. Verder moet eerst 
onderzocht worden of er geen alternatief is voor de op te leggen maatregel die past bij de 
ontwikkeling en het leerproces van de minderjarige en dat overleg met de voogd moet 
plaatsvinden over het voornemen tot het opleggen van de maatregel.56 

Nidos heeft een eigen methodiek ontwikkeld voor de begeleiding van alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen, deels gebaseerd op de Deltamethode voor gezinsvoogdij (Spinder & 
Van Hout, 2008). In de methodiek staat omschreven dat een van de doelen waar de voogd aan 
moet werken de veilige omgeving is van de jongere, een omgeving waarin deze zich geborgen voelt 
en zich goed kan ontwikkelen. Daarnaast is het signaleren en de preventie van misbruik een 
belangrijk aandachtspunt (p. 35). Als onveilige situaties waarbij de voogd geacht wordt in te 
grijpen, worden benoemd: pleegouders die zich aan controle van Nidos onttrekken, een jongere 
die zich aan het gezag van de voogd onttrekt, een dreigende stagnatie in de ontwikkeling van de 
jongere of wanneer er sprake is van agressief gedrag van of jegens de jongere in de opvang. In de 
methodiek is aandacht voor de noodzaak om met jongeren te spreken over hun gevoel van 
veiligheid. Aan de hand van cases wordt geïllustreerd op welke manier de voogd de veiligheid van 
de jongere kan waarborgen (p. 141-151).  

Voor de begeleiding van minderjarige vreemdelingen in pleeggezinnen (opvang en wonen in 
gezinsverband) is de methodiek specifiek uitgewerkt (Spinder, van Hout, & Hesser, 2010). Hierin 
zijn bijvoorbeeld richtlijnen voor de screening te vinden rondom de veiligheid die het pleeggezin 
kan bieden (p. 57-65). Ook in de begeleiding na plaatsing vormt veiligheid een belangrijk 
aandachtspunt in de methodiek (p.83-95). Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de ‘Signs of 
Safety-benadering’ (Turnell & Edwards, 2009). 

In de particuliere instellingen die opvang bieden aan alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen wordt met de methodieken van zowel COA als Nidos gewerkt.  

Alle in dit onderzoek betrokken opvanginstellingen hebben een protocol voor het melden van 
vermissingen van jongeren. Deze worden gemeld bij de politie en de voogdij-instelling en in de 
incidentenregistratie.  
 

6.2. Trainingen rondom geweld 

 
In aanvulling op de methodiek trainingen krijgen de mentoren van COA en in de particuliere 
instellingen trainingen over het omgaan met geweld. De COA-medewerkers volgen in de 
basistraining de cursus agressiebeheersing. Deze training wordt regelmatig herhaald. Bij Juzt 
krijgen de mentoren een basistraining oplossingsgericht bejegenen en jaarlijks een training 
communicatie en conflicthantering. Van Nidos is geen overzicht verkregen over de trainingen 
rondom geweld.  

Voor het vervolgonderzoek zou de inhoud van de trainingen bekeken moeten worden om te 
kunnen beoordelen in hoeverre deze professionals die werken met alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen voldoende toerusten in het omgaan met geweld. Speciale aandacht zou daarbij uit 
moeten gaan naar de mate waarin de trainingen aandacht besteden aan het bewustzijn rondom 
machtsrelaties, wantrouwen onder de minderjarigen en het mogelijke ervaren van psychisch 
geweld door de bejegening van mentoren of voogden.  
 
 
 

— 
56  COA (2002). Protocol toepassing Regeling Onthouding Verstrekkingen voor AMA’s. Vindplaats: archief COA. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de onderzoeksvragen (paragraaf 7.1). Vervolgens geven de 
onderzoekers aanbevelingen voor het vervolgonderzoek (paragraaf 7.2). 
 

7.1. Conclusies 

 

Is het haalbaar om onderzoek te doen naar geweld bij alleenstaande minderjarige 

vreemdelingen vanaf begin jaren negentig die onder voogdij staan of stonden?  

 
De centrale onderzoeksvraag wordt bevestigend beantwoord: het is haalbaar om onderzoek te 
doen naar geweld bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Deze conclusie is gebaseerd op 1. 
de mogelijkheid om archiefonderzoek te doen naar het voorkomen van - bepaalde vormen van - 
fysiek geweld en 2. op de mogelijkheid om via interviews met (ex-) alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen en professionals informatie te verkrijgen over ervaringen met psychisch geweld.  

Over de aard en de omvang van fysiek geweld dat geregistreerd is door de voogden is 
onderzoek aan de hand van de voogdijdossiers over de gehele onderzoeksperiode (1990 – heden) 
mogelijk. Daarnaast is onderzoek mogelijk naar het vóórkomen van fysiek geweld - voor zover dat 
geregistreerd is -  in de periode 2011-2014 aan de hand van de incidenten-rapportages die de 
opvanginstellingen naar de Inspectie Jeugdzorg hebben gestuurd. Daarbij moet aangetekend 
worden dat met uitzondering van geweld uitgeoefend door pleegouders het onwaarschijnlijk is om 
geweld van de zijde van mentoren en voogden aan te treffen. In het haalbaarheidsonderzoek is 
gebleken dat de registratiesystemen deze vorm van geweld niet omvatten. Of dat ook betekent dat 
geweld van de zijde van mentoren of voogden niet is voorgekomen, is niet op basis van 
schriftelijke bronnen te bepalen. De registratiesystemen gaan uit van de minderjarige als 
veroorzaker van het geweld, soms is daarbij aangegeven dat een andere minderjarige slachtoffer 
is.  

Het haalbaarheidsonderzoek geeft aanleiding te veronderstellen dat (ex-) alleenstaande 
minderjarigen te maken hebben gehad met psychisch geweld. Onderzoek naar de omvang van 
deze vorm van geweld is niet mogelijk omdat psychisch geweld niet geregistreerd is. Wel zou op 
basis van interviews met de betrokkenen geanalyseerd kunnen worden met welke vormen van 
geweld (ex-) alleenstaande minderjarigen te maken hebben gehad, hoe zij dit hebben ervaren en 
hoe er op is gereageerd. De verwachtingen over de mate waarin deze interviews informatie zullen 
geven over geweld mogen niet te hooggespannen zijn. Gebleken is dat het moeilijk is om (ex-) 
alleenstaande minderjarigen te vinden die hierover willen praten onder meer vanwege een 
diepgeworteld wantrouwen jegens autoriteiten en de afhankelijkheid die de minderjarigen 
ervoeren in de relatie met mentoren en voogden voor een goede uitkomst van hun asielprocedure.  
 

1. Hoe is de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen vormgegeven sinds de 

jaren negentig? 

 
Tussen 1990 en 2016 hebben ruim vijftigduizend alleenstaande minderjarigen asiel aangevraagd 
in Nederland. Hoeveel mensen daarvan nog altijd in Nederland verblijven is niet bekend. Deze 
jongeren stonden onder voogdij van Nidos en haar voorloper Stichting de Opbouw. 

De alleenstaande minderjarigen werden opgevangen in pleeggezinnen, grootschalige 
opvangcentra en kleinschalige opvanggroepen. Daarnaast verbleven in de periode 1998-2016 in 
totaal 1.438 jongeren op vreemdelingrechtelijke titel in justitiële jeugdinrichtingen, vanaf 2015 in 
de gesloten gezinsvoorziening in Zeist. Tijdens de onderzoeksperiode zijn Nidos/de Opbouw en 
COA in verschillende tijdsperiodes verantwoordelijk geweest voor verschillende groepen 
minderjarigen. De opvang in pleeggezinnen is altijd de verantwoordelijkheid geweest van de 
voogdij-instelling. De eerste opvang en de opvang van jongeren zonder verblijfsstatus is altijd in 
handen van het COA geweest. Jongeren met een verblijfsstatus zijn door verschillende 
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zorginstellingen opgevangen geweest, wisselend in opdracht van het COA en van de voogdij-
instelling.  
 

2. Welke algemene richtlijnen zijn beschikbaar rondom de implementatie van het algemeen 

wettelijk kader binnen de instellingen waar alleenstaande minderjarige vreemdelingen 

werden en worden opgevangen?  

 
Het wettelijk kader voor de voogdij wordt gevormd door boek 1, titel 14 over het gezag van de 
minderjarige, van het Burgerlijk Wetboek (BW). Daarnaast zijn er internationale richtlijnen over 
de taken van de voogd.  

Het internationaal rechtelijk kader voor de opvang van alleenstaande minderjarigen wordt 
gevormd door het IVRK en de EU-Opvangrichtlijn. De opvang in instellingen van het COA is 
geregeld in de Wet COA. Dit is een feitelijk kader dat geen invulling geeft aan de richtlijnen voor 
de opvang. Voor de alleenstaande minderjarigen die door particuliere zorginstellingen zijn 
opgevangen, wordt het wettelijk kader gevormd door de taken van de voogd, zoals die in het BW 
zijn neergelegd. Welke opvanginstelling verantwoordelijk is geweest voor welke groepen jongeren 
is bepaald op basis van beleid, neergelegd in brieven van bewindslieden aan de Tweede Kamer.  
 

3. Welk onderzoeksmateriaal is beschikbaar over de soorten fysiek en psychisch geweld dat 

bij de alleenstaande minderjarigen heeft plaatsgevonden binnen de instellingen waar zij 

opgevangen zijn geweest of worden?  

 
Geschreven bronnen in de vorm van wetenschappelijk onderzoek geven een goed beeld van de 
wijze waarop de opvang georganiseerd is geweest maar bieden weinig informatie over ervaringen 
met geweld. De onderzoeksrapporten van de Inspectie Jeugdzorg bieden informatie over de mate 
waarin de veiligheid van alleenstaande minderjarigen beschermd is geweest. In het archief van 
Defence for Children is materiaal te vinden over ervaringen met geweld in met name de ama-
campussen en vreemdelingenbewaring. 

Voor de periode 2011-2014 geven incidentenrapportages van de instellingen die de opvang 
verzorgden en van Nidos informatie over het aantal keren dat deze jongeren in deze periode met 
onderling fysiek geweld geconfronteerd zijn geweest. Daarnaast biedt de registratie van de 
Inspectie Jeugdzorg van calamiteiten en geweld inzicht in het vóórkomen en de aard van 
onderling geweld tussen alleenstaande minderjarige vreemdelingen, en de locaties waar dit het 
meest is voorgekomen in de jaren 2009-2017.  

Bij Nidos zijn vrijwel alle dossiers bewaard, ook van de jongeren die uitgezet zijn. Het Nidos 
archief bevat ruim 54.000 dossiers. De logboeken en contactjournaals van Nidos bieden naar 
verwachting de meest complete informatie over vormen van fysiek geweld voor zover dat 
geregistreerd is door de voogden omdat de dossiers de gehele onderzoeksperiode bestrijken en 
omdat de voogd als centrale contactpersoon de taak heeft om de veiligheid van de minderjarige te 
waarborgen. Op basis van de informatie van Nidos en de geraadpleegde voorbeelddossiers kan 
verwacht worden dat psychisch geweld niet geregistreerd is. 

Geen van de beschikbare schriftelijke bronnen biedt systematische informatie over geweld van 
de zijde van de begeleiding en over ervaringen van jongeren met psychisch geweld. Ook over de 
impact van geweld en de wijze waarop er door de begeleiding is gereageerd op geweld bieden de 
schriftelijke bronnen geen informatie. Om inzicht te krijgen in hoeverre jongeren met fysiek en 
psychisch geweld van de zijde van de begeleiders geconfronteerd zijn geweest en hoe zij dit 
hebben ervaren, bieden interviews met de doelgroep een informatiebron.  

Interviews met professionals zijn bronnen die inzicht geven in de mogelijke oorzaken van het 
voorkomen van geweld en de impact van het geweld.  

De data die verzameld zijn in het kader van de ama-monitor geven informatie over de mate 
waarin alleenstaande minderjarigen zich veilig hebben gevoeld in de verschillende typen van 
opvang.  
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4. Hoe is het toezicht op geweldsincidenten binnen de opvang voor alleenstaande 

minderjarigen geregeld (geweest) en hoe werden geweldsincidenten geregistreerd? 

 

De Inspectie Jeugdzorg heeft van 1994 tot heden toezicht gehouden op de voogdij van 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Over de opvang houdt de Inspectie Jeugdzorg vanaf 
2003 toezicht op aanwijzing van de minister en vanaf 2005 op basis van de Wet op de Jeugdzorg, 
vanaf 2015 de Jeugdwet. Sinds 2015 coördineert de Inspectie Jeugdzorg het landelijk toezicht 
jeugd, mede namens de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
Het landelijk toezicht jeugd houdt toezicht op COA, Nidos en de andere instellingen die opvang 
bieden aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Deze taken zijn gebaseerd op de Jeugdwet 
en de Wet COA.  
 

5. In hoeverre is er aandacht besteed aan geweld in de opleidingen, trainingen en 

scholingen van professionals die alleenstaande minderjarige vreemdelingen begeleiden? 

 
In de methodieken die ontwikkeld zijn door Nidos wordt ruim aandacht besteed aan de wijze 
waarop de begeleiders de veiligheid van alleenstaande minderjarige moeten waarborgen. In de 
methodieken van het COA gaat de aandacht met name uit naar het omgaan met geweld en 
agressie van de zijde van de minderjarigen.  

Ook de trainingen die COA mentoren in de opvang krijgen, lijken gefocust op het omgaan met 
agressie. Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag is inzage in de inhoud van de 
trainingen van de opvanginstellingen en de voogdij-instelling nodig.  
 

7.2. Aanbevelingen 

 
In deze paragraaf wordt een antwoord geformuleerd op de vraag hoe het vervolgonderzoek 
vormgegeven kan worden. In het vervolgonderzoek zal gebruikt gemaakt moeten worden van 
verschillende onderzoeksmethoden omdat geen van de onderzoeksmethoden afzonderlijk een 
totaalbeeld oplevert van ervaringen met geweld bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
maar complementair zijn. Het vervolgonderzoek zou zich moeten richten op schriftelijk 
bronnenonderzoek (paragraaf 7.2.1.), kwantitatief onderzoek naar de dossiers van Nidos 
(paragraaf 7.2.2.) en een kwalitatief verdiepend onderzoek op basis van interviews met mensen 
die als alleenstaande minderjarige vreemdeling naar Nederland zijn gekomen (paragraaf 7.2.3) en 
met professionals (paragraaf 7.2.4.). Deze vier onderzoeksmethoden geven aanvullende informatie 
over het onderzoeksthema zoals in het navolgende wordt beschreven.  
 

7.2.1. Schriftelijk bronnenonderzoek 
 
Met de gevonden publicaties kan de context van de opvang en voogdij gedurende de 
onderzoeksperiode geschetst worden. Kennis van deze context is noodzakelijk om ervaringen met 
geweld te kunnen plaatsen. Daarnaast geven de publicaties inzicht over de onderwerpen die 
tijdens de interviews met (ex-) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en professionals 
aandacht behoeven. Uit de bevindingen in het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat volgens 
professionals de wijze waarop de opvang georganiseerd is geweest een voedingsbodem kan 
vormen voor geweld.  

Meer diepgravend onderzoek in het archief van Defence for Children zou aanvullende 
informatie kunnen opleveren, met name rondom de ama-campussen en vreemdelingenbewaring. 
Daarnaast biedt het archief een overzicht van de verschillende artikelen die in de media zijn 
verschenen over de doelgroep en de opvang. Dit archief onderzoek zou aangevuld kunnen worden 
met online onderzoek naar media berichten (beeld, audio en geschreven) over geweld in de 
opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.  

Bij de secretariaten van de Commissies van Toezicht van de justitiële jeugdinrichtingen waar 
alleenstaande minderjarige gedetineerd zijn geweest zouden de jaarverslagen opgevraagd kunnen 
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worden om deze te checken op specifieke informatie over klachten over geweld van mensen die op 
vreemdelingrechtelijke titel gedetineerd zijn geweest. 

Voor de periode 2011-2014 zouden de incidentenrapportages van Nidos en de 
opvanginstellingen en het overzicht van meldingen rondom calamiteiten en geweld bij de 
Inspectie Jeugdzorg geanalyseerd kunnen worden. Daarbij is het onontbeerlijk om ook te kunnen 
beschikken over de onderliggende meldingen of registratieformulieren omdat deze vaak preciezer 
omschrijven wat er is gebeurd, wie bij het incident betrokken waren en hoe het is opgevolgd. Deze 
bronnen geven informatie over het vóórkomen van fysiek geweld voor deze beperkte periode. Over 
eerdere jaren zijn de overzichten niet of nauwelijks beschikbaar. Voor de periode na 2014 is de 
beschikbaarheid van de rapportages zeer wisselend.  

Bij het Ministerie voor Veiligheid en Justitie zou onderzocht kunnen worden in hoeverre niet 
openbare bronnen een cijfermatig inzicht in de doelgroep kunnen verschaffen. Het cijfermatig 
inzicht dat het Ministerie voor dit haalbaarheidsonderzoek kon verschaffen was beperkt. Voor elk 
onderzoek is het belangrijk om de omvang en achtergrondkenmerken (in casu leeftijden, geslacht, 
landen van herkomst, uitkomst procedures, vertrek) van de doelgroep te kennen.  

Bij de verschillende opvanginstellingen en de voogdij-instelling kan de inhoud van trainingen 
rondom geweld geanalyseerd worden op de mate waarin deze mentoren en voogden voldoende 
toerusten om te gaan met geweld en bovenal zich bewust te zijn van verschillende vormen van 
psychisch geweld zoals dat door minderjarige vreemdelingen ervaren kan worden.  
 

7.2.2. Dossieronderzoek Nidos 
 
Om inzicht te krijgen in de omvang en aard van fysiek geweld dat geregistreerd is door voogden 
zou in het vervolgonderzoek een aselecte steekproef van 500 dossiers genomen kunnen worden 
uit de ruim 54.000 dossiers in het archief van Nidos. Dit hoge aantal is nodig om betrouwbare 
uitspraken te kunnen doen vanwege de grote diversiteit in de achtergronden van de minderjarigen 
en de wijze waarop zij zijn opgevangen. Daarvoor zouden de onderzoekers toegang moeten 
verkrijgen tot de archieven. De steekproef zou gestratificeerd moeten worden op basis van de 
jaren waarin de dossiers zijn gesloten omdat dit de ordening is in het archief.  
 

7.2.3. Interviews met (ex-) alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
 

Interviews met mensen die als alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland zijn 
gekomen, vormen een belangrijke bron voor het verkrijgen van inzicht in de ervaringen van met 
name psychisch geweld. Hierbij is het belangrijk dat de definitie van psychisch geweld zoals die nu 
gehanteerd wordt door de Commissie Geweld in de Jeugdzorg nader geconcretiseerd wordt zodat 
duidelijk is welke type ervaringen van jongeren hieronder geschaard kunnen worden. Het 
haalbaarheidsonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de drempel om ervaringen met geweld te 
melden tijdens de opvangperiode bijzonder hoog is geweest voor deze doelgroep. De verwachting 
is dat het voor (ex-) alleenstaande minderjarigen die een verblijfsstatus hebben en die zich niet 
meer afhankelijk voelen van de mentoren en voogden, iets gemakkelijker is om over ervaringen in 
de opvang te vertellen, al blijkt ook voor deze mensen het onderwerp geweld moeilijk 
bespreekbaar te blijven.  

Onderwerpen die hierbij aan bod zouden moeten komen zijn: bejegening, (het verschil in) 
ervaringen met geweld in verschillende typen van opvang, ervaringen rondom signalen van 
mensenhandel, ervaren mogelijkheden om te klagen over geweld, toegang tot de gezondheidszorg, 
ervaringen van mensen die in de ama-campussen in Vught en Deelen hebben verbleven en 
ervaringen van mensen die als alleenstaande minderjarige op vreemdelingenrechtelijke titel 
gedetineerd zijn geweest.  

Met het samenstellen van de groep mensen die geïnterviewd worden, moet rekening 
gehouden met verschillende dimensies van diversiteit, zoals de landen van herkomst, de jaren dat 
de mensen in de opvang verbleven en de aard van de opvang. Om een beeld te kunnen schetsen 
van de aard  van het geweld is een evenwichtige samenstelling van de onderzoeksgroep van 
belang. Het is nodig om een spreiding van de doelgroep over de vijf verschillende 
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opvangfaciliteiten te waarborgen: pleeggezinnen, kleinschalige opvang statushouders, 
grootschalige opvang minderjarigen zonder status, beschermde opvang en detentie. De 
onderzoeksperiode zou in drie tijdvakken kunnen worden verdeeld, overeenkomstig de 
beleidsmatige veranderingen die er zijn geweest in de verantwoordelijke instellingen voor de 
opvang 1990-2008; 2008-2016 en 2016-heden (zie figuur 3). Het is ook mogelijk te kiezen voor 
een meer gelijkmatige verdeling over de onderzoeksperiode van drie tijdvakken: 1990-1998; 1999-
2008 en 2009-2016. Per tijdvak zou op basis van de instroomcijfers bepaald kunnen worden 
welke (oorspronkelijke) nationaliteiten vertegenwoordigd zouden moeten zijn. Uitgaande van vijf 
(ex-) minderjarige vreemdelingen per opvangvorm per tijdvak, zou dat betekenen dat er 75 (5 x 5 x 
3) interviews gehouden moeten worden. Aangetekend moet worden dat bij deze samenstelling van 
de onderzoeksgroep de mensen die naar Nederland zijn gekomen als alleenstaande minderjarige 
vreemdeling maar inmiddels zijn uitgezet, niet meegenomen worden in het vervolgonderzoek. Dit 
verkleurt het beeld dat geschetst kan worden. Het kwalitatieve deel van het onderzoek  kent als 
beperking dat het (naar verwachting) niet representatief zal zijn.  

Op basis van de bevindingen in het haalbaarheidsonderzoek wordt het advies gegeven om te 
werken met culturele mediators als medeonderzoekers. Verwacht wordt dat zij een betere 
aansluiting hebben bij de doelgroep en daarbij beter zijn toegerust om vertrouwen op te bouwen 
met de mensen die geïnterviewd worden. Zij moeten voldoende tijd krijgen om contact en 
vertrouwen op te bouwen met de (ex-) alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Daarbij is een 
professionele begeleiding van de mediators vanuit de hoofdonderzoekers noodzakelijk. Gebruik 
zou bijvoorbeeld gemaakt kunnen worden van een groep studenten met verschillende etnische 
achtergronden57 die een opleiding volgen of hebben afgerond op het maatschappelijke en sociale 
domein. In een omvangrijk onderzoek van Staring en Aarts (2010: 43-44) over uitgeprocedeerde 
alleenstaande gevluchte jongeren is met deze methodiek goede ervaring opgedaan. De culturele 
mediators zouden zowel in de werving als in de uitvoering van de interviews een cruciale rol 
moeten spelen. Zij zouden daarbij gebruik kunnen maken van diverse netwerken van organisaties 
die met de doelgroep werken. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan Vrienden van Samah, ex-ama-
netwerken in verschillende steden, Beyond Borders, Defence for Children en New Dutch 
Connections. 

Enkele professionals geven aan dat het belangrijk is om bij de interviews te kiezen voor een 
insteek van levensverhalen over de eerste jaren in de opvang. Hierbij zou aansluiting gezocht 
kunnen worden bij de methodiek van ‘oral history’ die in één van de andere 
haalbaarheidsonderzoeken van de Commissie vooronderzoek Geweld in de Jeugdzorg is 
beschreven.58   

Professionals benadrukken dat na de interviews met (ex-) alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen professionele nazorg nodig is. Mogelijk kan Arq hierin iets betekenen vanwege hun 
betrokkenheid bij het meldpunt van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg.  
 

7.2.4. Interviews met professionals 
 
Voor de interviews met professionals zou voor een combinatie van mensen uit 
belangenorganisaties, opvang, voogdij en hulpverlening gekozen kunnen worden. De 
verschillende sectoren zouden evenwichtig verdeeld moeten worden over de onderzoeksgroep. 
Daarnaast is het belangrijk om professionals te interviewen die in het verleden met de doelgroep 
hebben gewerkt. Voor het werven van professionals die mogelijke relevante informatie hebben, 
zou tot slot nog gedacht kunnen worden aan mentoren en zorgcoördinatoren in de Internationale 
Schakelklassen. 

— 
57  Op basis van de instroomcijfers zou in ieder geval gezocht moeten worden naar mensen met wortels of andere banden 
met de volgende landen: Afghanistan, China, Nigeria, Irak, Syrië, Angola, Eritrea, Somalië.  
58  Scagliola, S (2016). Advies over hoe de methode Oral History kan worden ingezet ten behoeve van onderzoek naar 
voorkomen en gevolgen van geweld in de jeugdzorg. Bijlage 11 Voorstudie Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de 
Jeugdzorg, p. 411-433. 



 

 46 

 
 

Haalbaarheidsonderzoek Geweld in de Jeugdzorg - Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen › 46 

Onderwerpen die aandacht behoeven in de interviews zijn visies over de mate waarin de 
organisatie van de opvang verband houdt met het vóórkomen van geweld, de toegang tot de 
gezondheidszorg, drempels om te klagen over geweld en de impact van geweld.  

In dit haalbaarheidsonderzoek is alleen op directie- en/of managementniveau gesproken met 
de betrokken instellingen. In een vervolgonderzoek zouden mentoren en voogden die zelf met de 
doelgroep werken geïnterviewd moeten worden. Uiteraard vereist dit de medewerking van de 
verschillende directies.  

De onderzoekers adviseren om professionals individueel te interviewen. Dit heeft 
organisatorische redenen maar bovenal een inhoudelijke reden: sommige professionals gaven aan 
dat zij op persoonlijke titel alleen anoniem aan het onderzoek zouden willen meewerken. 
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Bijlage 1: Geraadpleegde personen 
(ex-) alleenstaande minderjarige vreemdelingen 

 
Vrouw (32), Rwanda,  kwam als ama op haar 16e naar Nederland  
Vrouw (18), Eritrea, kwam als ama op haar 18e naar Nederland  
Man (18), Eritrea, kwam als ama op zijn 17e naar Nederland  
Man (16), Syrië, kwam als ama op zijn 16e naar Nederland  
Man (18), Syrië, kwam als ama op zijn 17e naar Nederland  
 

 

Instellingen en instanties 

COA 
Janet Helder en Johan van der Have  
 
Inspectie Gezondheidszorg 
Thijske Fraanje 
 
Inspectie Jeugdzorg 
Carien Görts, Arjen Keers en Marceline de Waard 
 
Inspectie Veiligheid en Justitie 
Cornèl Hassefras en Annemarie IJzerman 
 
Jade 
Jan Bollen, Otto Schuurman en Alex Visser 
 
Juzt 
Lisette de Klerk en Mariska Mekking 
 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Kimbren Linsssen-de Kok 
 
Nidos 
Pieter van den Born, Elsbeth Faber, Marjan Schippers en Tin Verstegen  
 
Overige geraadpleegde professionals 

Martin Berk (voorheen Stichting de Opbouw) 
Hariëtte Boerboom (Lowan) 
Flip Dronkers (kinder- en jeugdpsycholoog) 
Jelly van Essen (arts en psychotherapeut Centrum 45) 
Karin Kloosterboer (Kind met Recht, voorheen Unicef) 
Nelleke de Kom (jeugdarts azc) 
Wilma Lozowski (voorheen VluchtelingenWerk) 
Babah Tarawally (schrijver, ama-trainer) 
Jantine Walst (Defence for Children) 

Jeanet Zonneveld (Spirit, Vizionaire) 
 
Archief 

Dick Schoonenwolf (Defence for Children) 
Wineke te Loo (Inspectie Jeugdzorg) 
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B
ijlage 2. W

etenschappelijk bronnenonderzoek 
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etenschappelijke publicaties opvang alleenstaande m

inderjarige vreem
delingen in N

ederland. Zoekterm
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inderjarige(n)’, of ‘am
a’ of ‘am
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positie, onderw
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Bijlage 3: Cijfers alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen  

Tabel 1 
Aantal eerste asielaanvragen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
Jaar  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997   
Totaal 476 727 860 1.755 2655 1939 1562 2660   
Jaar  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Totaal   3.700 5.080 6.680 5.950 3.230 1.220 590 520 410 
Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Totaal  430 730 1.040 700 490 380 310 960 3.860 1.710 
Totaal          50.624 
Bronnen: 1990-1994: Snijders & Van Wel (1995), p.9; 1995: Van Lier (2003), p. 21; 1996 – 1997: Cardol 
(2006), p. 19; 1998 – 2016: IND Afgerond op 10-tallen (E-mail d.d. 20 januari 2017).  
 
Tabel 2 
Aantal inwilligingen, afwijzingen eerste asielaanvragen alleenstaande minderjarigen 
Jaar 2013 2014 2015 2016 
Afwijzing 140 140 140 650 
Inwilliging 140 690 1.620 2.130 
Overig 10 10 10 40 
Totaal 300 850 1.780 2.820 
Bron: IND, via Ministerie V&J (E-mail d.d. 20 januari 2017). Afgerond op 10-tallen. 
 
Tabel 3 
Vertrek alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
Jaar  2012 2013 2014 2015 2016 
Aantoonbaar vertrek uit NL 60 50 40 30 60 
Niet aantoonbaar vertrek 110 70 10 50 70 
Totaal 170 120 60 70 130 
Bron: DTenV, via Ministerie V&J (E-mail d.d. 20 januari 2017). Afgerond op 10-tallen. 
 
Tabel 4 
Aantal dossiers in het archief van Nidos op geboortedatum van de pupil.  
Geboren 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Totaal  55 78 142 198 271 447 801 1.601 1.903 2.105 
Geboren 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Totaal  2.766 4.059 5.528 4.762 5.647 4.635 3.018 1.775 1.239 964 
Geboren 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Totaal 1.042 832 620 1.247 1.147 1.057 936 1.153 1.416 497 
Geboren 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Totaal 386 372 319 270 242 227 177 123 72 74 
Geboren 2010 2011 2012 2013 2014 ?     
Totaal 84 67 35 38 22 22     
Totaal          54.503 
Bron: Nidos (E-mail d.d. 12-01-2017). 
 
Tabel 5 
Instroom alleenstaande minderjarigen in de COA opvang 
Jaar  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Totaal   4.265 5.865 6.098 5.631 2.685 419 210 217 164 
Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Totaal  337 237 357 380 451 402 471 1.177 3.898 1.427 
Totaal          34.691 
Bron: COA (in print aangeleverd, d.d. 10-01-2017). 
 
 
 
 



 

 58 

 
 

Haalbaarheidsonderzoek alleenstaande minderjarige vreemdelingen › 58 

Tabel 6  
Bezettingscijfers alleenstaande minderjarigen in de Beschermde Opvang 
 
Jaar  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  103 109 249 273 188 128 179 211 125 
Totaal          3.573 
Bron: Jade (E-mail d.d. 29 december 2016). 
 
 
Tabel 7 
Instroom alleenstaande minderjarigen in vreemdelingendetentie per inrichting 
 

Jaar 
in 

H
ey-A

cker 

N
ieuw

e Lloyd 

H
unnerberg+

M
aasberg 

E
ikenstein 

A
m

sterbaken/JO
C

 

K
eerpunt 

R
entray 

Juvaid/Poortje 

Teylingereind 

Sprengen/A
venier-K

olkem
ate 

Lindenhorst 

H
artelborgt Spijkenisse+

K
ralingen 

Zw
aag 

D
oggershoek 

O
verm

aze (K
eerpunt) 

Totaal 

 

1998 8 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 13 
 1999 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 
 2000 1 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 9 
 2001 3 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 10 
 2002 9 0 0 2 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 19 
 2003 11 6 0 6 4 3 0 9 1 1 0 3 0 8 0 52 
 2004 23 3 4 13 5 2 10 26 5 3 0 3 0 18 0 115 
 2005 8 0 9 5 4 0 7 14 6 1 0 4 0 2 0 60 
 2006 24 0 10 16 2 10 6 31 12 3 0 11 6 15 0 146 

 2007 15 0 6 10 1 4 2 14 5 0 0 9 64 13 0 143 
 2008 8 0 7 15 0 9 3 7 3 0 0 1 107 14 0 174 
 2009 12 0 175 11 3 19 3 14 2 14 0 13 0 30 0 296 
 2010 0 0 216 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 219 
 2011 1 0 90 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 
 2012 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
 2013 0 0 14 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
 2014 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
  2015* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0* 
  2016* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0* 
 Totaal 123 12 581 88 24 65 31 119 37 26 3 49 177 101 2 1438 

  
Bron: DJI (E-mail d.d. 12-01-2017). *Vanaf 2015 wordt vreemdelingenbewaring bij alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen toegepast in de gesloten gezinsvoorziening in Zeist. In 2015 betrof dit 12 en in 
2016 26 minderjarigen. Omdat de verantwoordelijkheid voor deze detentie nu bij COA ligt heeft DJI deze 
cijfers niet meegenomen in het overzicht.  


