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Datum 5 augustus 2020 

Onderwerp Motie gemeenteraad Noordoostpolder vluchtelingenkinderen 

Ons kenmerk 

2954524 

Uw kenmerk 

017174867 

Bij beantwoording de datum 

en ans kenmerk vermelden. 

Wilt u s/echts een zaak in uw 

brief behandelen. 

 
 

Geachte heer Westmaas, 

 
Graag wil ik u, uw college en de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder 

danken voor uw wel y,.,i ll endheid om alleenstaande minderjarige vreemdelingen 

(amv's) op te vangen. Zoals de raad in haar motie aangeeft  beslist het kabinet of er 

tot herplaatsing van amv's vanaf de Griekse eilanden wordt overgegaan.  Hieronder 

zal ik het kabinetsstandpunt nader toelichten. 

 
Voorop staat dat het kabinet de situatie van vluchtelingen en migranten in Griekenland  

als zeer zorgelijk beschouwt, ze_ker ook in relatie tot  COVID -19 . Het kabinet  volgt de 

situatie dan ook nauwlettend en vraagt in versch_ill  ende contacten met Europese en 

Griekse counterparts aandacht  voor  het  doorvoeren  van structurele verbeteringen in 

de opvang en de asielprocedure. De Griekse autoriteiten blijven evenwel primair 

verantwoordelijk om adequate maatregelen te treffen. 

Daarin verdient Griekenland steun van de Europese Commissie, de agentschappen 

en de lidstaten. Griekenland heeft, net als andere Europese lidstaten, maatregelen 

getroffen om de kans op een uitbraak van corona te verkleinen, juist ook in 

asielzoekerscentra . Zo worden nieuwe aankomsten niet toegelaten tot de hotspots; 

zijn asielprocedures, registratie en beroep tijdelijk opgeschort; is er actieve 

bewustwording en informatievoorziening aan migranten en vluchtelingen; zijn 

gezamenlijke ruimtes gesloten en worden activiteiten tijdelijk gestaakt, is er een 

avondklok ingesteld en zijn er speciale medische eenheden opgezet. Daarnaast 

werken UNHCR, IOM en de Europese Commissie samen met de Griekse autoriteiten 

aan extra noodopvang op het vasteland (bijvoorbeeld in hotels), waarnaar de meest 

kwetsbare migranten vanaf de ei[anden worden overgebracht. Dit jaar zijn meer 

migranten en vluchtelingen overgeplaatst naar het vasteland (circa 12.400) dan 

aangekomen op de Griekse eilanden (circa 7.300). Ondanks deze transfers blijven 

de omstandigheden op de Griekse eilanden penibel. Nederl.and zet daarom in op 

structurele verbeteringen op het gebied van opvang, asiel en terugkeer om de druk 

op de eilanden te verlichten en de situatie te verbeteren . 

 
Al sinds 2015 is Nederland nauw betrokken bij de opvang van asielzoekers op de 

Griekse eilanden. Nederland heeft Griekenland daar op verschillende wijzen 

ondersteund en doet dat nog steeds . Meer informatie over de Nederlandse inzet in 
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Griekenland is terug te vinden in recente Kame rvragen .1 

 
Het kabinet heeft uiteraard kennisgenomen van de oproep van meerdere 
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organisaties en gemeenten in Nederland om deel te nemen aan het initiatief van een oat m 

aantal EU-lidstaten om alleenstaande minderjarigen te herplaatsen. De totale groep s augustus 2020 

alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland bestaat uit bijna 5.000 ons kenmerk 

kinderen, waarvan neg circa 1.300 op de Grieks eilanden. Het overgrote deel betreft 2954524 

jongens (91%), vooral in de leeftijdscategorie tussen 16 -18 jaar en afkomstig uit 

Afghanistan (44%), Pakistan (22%) en in mindere mate Syr ie (11%) . 

 
Het kabinet is geen voorstander van de herplaatsing van alleenstaande min9erjarige 

vreemdelingen, omdat dit slechts een ad hoc oplossing biedt . Het stimuleert 

mensensmokkelaars om steeds weer nieuwe groepen migranten en vluchtelingen te 

bewegen om de gevaarlijke oversteek vanuit Turkije te maken. Ook stimuleert 

herplaatsing gezinnen om hun kinderen vooruit te sturen in de hoop en verwachting 

in he_t  kader van gezinshereniging na te kunnen reizen. De ervaring leert althans dat 

het in de praktijk veelal niet gaat om verweesde kinderen, maar om 

(vooruitgestuurde) alleenreizende adolescenten. Als eenmaal de asielaanvraag is 

ingewilligd, zo is ook de ervaring in Nederland, volgt in het merendeel van de 

gevallen al spoedig een verzoek om gezinshereniging/nareis van de overige 

gezinsleden. Zo heeft circa 90% van alle alleenstaande minderj arige asielzoekers 

waarvan de asielaanvraag in 2019 in Nederland is ingewilligd een aanvraag 

ingediend voor de nareis van zijn of haar gezinsleden . Het kabinet wil deze prakt ijk 

niet verder in de hand spelen door bij te dragen aan de herplaats ing van deze 

groep, en kiest voor het structureel verbeteren van hun situat ie in Griekenland . 

 
Dit heeft onlangs geleid tot een Grieks -Nederlands initiat ief dat is gericht op de 

spoedige reali satie van een voogdijsysteem voor alleenstaande minde rj ar ige 

asielzoekers en de duurzame verbeter ing van hun opvang en bescherming. Dit 

Grieks-Nederlandse samenwerkingsverband zal bestaan uit drie elementen: 1) het 

opzetten van een voogdijvoorziening in Griekenland, 2) het opzetten en organiseren 

van opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers in opvangvoo rzieningen, 

kleinschalige begeleid wonen projecten en bij gastouders en 3)  het bieden van hulp 

bij het begeleiden van alleenstaande minderjarigen nadat zij de asielprocedure 

hebben doorlopen. Dit sluit aan op de Europese in zet gericht op capaciteitsopbouw 

waaraan ook de huidige Griekse regering sterk is gecommitt eerd . De Tweede Kamer 

is recent met een aparte brief over dit samenwerkingsin itiatief ge"in formeerd . 2 De 

verdere details van het voorst el warden momenteel nader  uitgewerkt ,  samen  met 

de Griekse autor iteit en. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Ka me rst u kke n II, ve rgade rjaa r 2019- 2020, 32 317, nr. 615. 
2  Kame rs t ukke  n II,  ve rgade rjaa r 2019 - 2020, 27 062,  nr . 111. 
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Zoals u waarschijnlijk weet, is er momenteel een noodzaak om meer opvangplekken 

te creeren voor asielzoekers die zich reeds in Nederland bevinden. Daarnaast 

verblijven ook duizenden vergunninghouders in de COA- opvang. Uw gemeente kan 

daarom een concrete bijdrage leveren door reguliere opvangcapaciteit in uw 

gemeente uit te breiden of door vergunninghouders tijdig en passend te huisvesten. 

Het COA gaat graag het gesprek met u aan om de mogelijkheden hiertoe te 

verkennen . 
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Datum 

5 augustus 2020 

Ons kenmerk 

295452 4 

 

Ik hoop u hiermee voldoende  te  hebben gei"nformeerd. Tot slot benadruk  ik dat ik 

uw betrokkenheid bij mijn beleidsdomein, en het welzijn van am v's in het bijzonder, 

erg waardeer. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

namens deze, 
 

…………… 

wnd. directeur Migrat iebeleid 


