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Beantwoording vraag van mevrouw de Raadt (CDA): of het college bekend is met 
het bestaan van spookjongeren 

Geachte leden van de commissie Samenleving 

In de vergadering van de commissie Samenleving d.d. 13 mei 2015 heeft mevrouw 
de Raadt (CDA) de vraag gesteld of het college bekend is met het bestaan van 
spookjongeren. Met deze brief wordt die vraag beantwoord. 

"Spookjongeren" 
De term 'spookjongeren' wordt door Streetcomerwork gehanteerd. Volgens 
landelijke definitie - die Haarlem volgt - zijn de jongeren waar Streetcomerwork 
op doelt 'feitelijke zwerfjongeren'. Jongeren die geen inschrijfadres hebben maar 
wel een (vaste) verblijfplaats. Ze wonen bij vrienden, een familielid en maken een 
enkele keer gebruik van de opvang. Sinds 2013 heeft Haarlem aandacht voor deze 
groep. In de prestatieplannen van het samenwerkingsverband Jeugd is de aanpak 
van de groep 'feitelijke zwerfjongeren' expliciet opgenomen. Als gevolg hiervan 
zijn in 2014 vier volwassenen (23plus) en zes jongeren (23niin) getraceerd en 
begeleid. Daarnaast hebben feitelijke zwerfjongeren zich uit eigen beweging 
gemeld bij de Brede Centrale Toegang die vervolgens zijn geplaatst bij 
Spaarnezicht. In alle gevallen is een begeleidingsplan gemaakt en zijn de jongeren 
weer ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en weer bekend gemaakt 
bij de relevante instanties. Volgens de begeleiders van de jongeren kan feitelijk 
zwerfproblematiek uiteenlopende oorzaken hebben die vaak terug te voeren zijn op 
de thuissituatie en/of onderliggende (meervoudige) problemen waarmee de jongere 
kampt waaronder het hebben van hoge schulden1. 

1 Er zijn aanwijzingen dat jongeren (soms met medeweten van ouders) niet meer reageren op post en 
bewust aansturen op uitschrijving om op die wijze onder de druk van deurwaarders uit te komen. 
Helaas leidt uitschrijving van kwaad tot erger: uitschrijving bij de zorgverzekeraar, de school en alle 
overige relevante instanties. 
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Nader onderzoek 
Om zicht te krijgen op het aantal jongeren die (feitelijk) niet meer op het laatst 
bekend adres wonen en waarvan geen (nieuw) adres bekend is, heeft de afdeling 
Dienstverlening van de Publieksdienst naar aanleiding van de vraag van het CDA 
nader onderzoek verricht. Hieruit blijkt het volgende. 
Maandelijks komen meldingen binnen van onder andere deurwaarders, het DUO, 
een zorgverzekeraar of een hoofdbewoner. Deurwaarders doen dat als ze hun post 
retour krijgen en het huisadres hebben bezocht. Als een dergelijke melding 
binnenkomt, stuurt de afdeling Dienstverlening een brief aan het adres van de 
burger. Daarbij worden familieleden aangeschreven en instanties die misschien 
informatie hebben over de persoon. Wanneer er geen contact gelegd kan worden 
wordt er een voornemen tot uitschrijven gestuurd naar het laatst bekende adres. Dit 
voornemen heeft een wettelijke bezwaarperiode van 4 weken. Na die 4 weken 
wordt de persoon uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) en 
ingeschreven in de landelijke database 'Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). 
Wanneer een adresonderzoek vlot verloopt, duurt het proces circa drie maanden. 

Aantallen inschrijvingen in het RNI 
In onderstaande tabel zijn de aantallen Haarlemse jongeren tot 23 jaar opgenomen 
die ambtshalve zijn ingeschreven in het RNI. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
maand jongeren jong eren ongeren jongeren ongeren ongeren 
januari 10 13 5 8 4 
februari 5 17 2 4 10 2 
maart 2 3 3 15 5 6 
april 5 17 4 12 11 .. ?[ _ 
mei 9 3 5 9 2 1 
juni 13 1 2 2 6 1 
juli 13 3 7 7 3 
augustus 8 2 10 3 10 
september 6 11 _JU 10 11 
oktober 8 1 4 13 20 
november 12 3 10 10 7 
december 2 6 10 1 4 
jaartotaal 93 80 65 86 97 17 

Het lage aantal in 2015 zegt op dit moment niet veel. Pas aan het eind van het jaar is 
er beter zicht op het aantal ambtshalve uitschrijvingen in 2015. Echter ook dit zegt 
niet alles. Het kan namelijk zo zijn dat jongeren/ studenten die zijn verhuisd naar 
een andere gemeente (waar ze studeren) zich daar niet hebben gemeld. Als de 
jongere zich alsnog meldt voor inschrijving in de gemeente waar hij of zij woont 
dan krijgt Haarlem daar geen bericht over. 

Conclusie is dat het aantal jongeren dat in Haarlem ambtshalve is uitgeschreven 
feitelijk een momentopname is. Inschrijvingen in andere gemeenten na het moment 
van inschrijving in het RNI zijn in bovenstaande opgave niet verwerkt. Voor het 
verkrijgen van een betrouwbaar beeld is het nodig om ambtshalve uitschrijvingen 
na een halfjaar of een jaar na uitschrijving nog eens één voor één te controleren of 
er inmiddels een nieuw adres bekend is. Nu gebeurt dat niet. Pas wanneer iemand 
langer dan een halfjaar is uitgeschreven kan dat mogelijk wijzen op zwerf
problematiek. 
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In de maand augustus worden de gesprekken afgerond met de meest relevante 
partners om te bezien op welke wijze het RNI-bestand aan betrouwbaarheid kan 
winnen. Daarnaast wordt bezien wat er in preventieve zin mogelijk is en wat er 
moet gebeuren als zwerfjongeren worden opgespoord en zich melden voor hulp. 
Voorstellen hiertoe worden opgenomen in de evaluatienotitie 'huisvesting en 
activering kwetsbare (zwerf) jongeren' die eind september naar de commissie 
Samenleving gestuurd wordt voor bespreking. 

Tot slot 
Het onderzoek heeft helder gemaakt dat ook volwassenen ambtshalve worden 
uitgeschreven na een adresonderzoek. Naar de omvang en mogelijke oorzaken 
zal de komende periode onderzoek gedaan worden. 

Met vriendelijke 
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