
Alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen in Nederland:  

een keuze?

In 2015 stond Nederland op de zevende plaats van de bestemmingslanden in Europa voor alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen (AMV’s); 84 procent van de jongeren die naar Nederland kwamen was afkomstig 

uit Syrië, Eritrea en Afghanistan. Op deze groep AMV’s was het WODC-onderzoek gericht. 

6 belangrijke conclusies

Syriërs,Slechts een minderheid van de AMV’s, voornamelijk 

zag Nederland bij vertrek als

Geen van de Afghaanse AMV’s, en slechts een minderheid van de

bestemming.
Eritrese AMV’s, had bij aanvang de intentie

om naar Nederland te komen.

Soms speelden persoonlijke kwesties en etnisch geweld een rol.

onveiligheid, oorlog, dienstplicht, tekort aan mogelijkheden voor verdere studie,

en voorbeeld van anderen die het land verlaten. 
het risico te worden gerekruteerd door gewapende groepen 

Voor de geïnterviewde AMV’s waren verschillende 

pushfactoren van belang, zoals



 
over het land, in tegenstelling tot hen die Nederland  

 niet zagen als mogelijke bestemming.  

Minderjarigen die Nederland als bestemming

goed geïnformeerd 

zagen bij hun vertrek, waren meestal

De voornaamste redenen om voor Nederland

hadden te maken met de procedures  

gevolgd door toekomstmogelijkheden voor studie en werk.

te kiezen (genoemd door bijna helft van de respondenten)

(vooral snellere en makkelijkere asiel- en gezinsherenigingsprocedure), 

De AMV’s die meededen aan het onderzoek waren in het algemeen

van wie de asielaanvraag was afgewezen Afghaanse jongens 
 en de manier waarop zij werden/worden behandeld door de Nederlandse overheid. 

tevreden
samenleving, vrijheid, veiligheid, school, welzijn, levensstijl 

vormden een belangrijke uitzondering, waarbij asiel en veiligheid 

de belangrijkste verwachtingen 

met hun leven in Nederland, 

waren die niet waren uitgekomen.

hereniging 
Er zijn echter grote verschillen in inwilligingspercentages:  
 82% bij Syrische AMV’s tegen 17% bij Eritrese en 16% bij Afghaanse AMV’s.

van de Syrische, Eritrese en Afghaanse AMV’s  

 die in 2015 naar Nederland zijn gekomen is een aanvraag gedaan voor

met ouders en broers/zussen  
(9 op de 10 Eritrese en Syrische AMV’s en 6 op de 10 Afghaanse AMV’s).

Voor een grote meerderheid (87,5%)


