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Vele verhuizen van asielzoekerskinderen in Nederland groot probleem 

COA cijfers bevestigen wantoestand rondom verhuizingen 

Reactie van Werkgroep Kind in azc op brief van Staatssecretaris Teeven van 12 februari 2013 

De Werkgroep Kind in azc is teleurgesteld dat staatssecretaris Teeven van Veiligheid en 
Justitie in zijn brief van 12 februari 2013 aan de Tweede Kamer het probleem van het 
verhuizen van kinderen van asielzoekers probeert te bagatelliseren. 

Dat er een groot probleem is rondom het verhuizen van asielzoekerskinderen heeft de 
Werkgroep Kind in azc beschreven in haar publicatie ‘Ontheemd: Verhuizingen van 
asielzoekerskinderen in Nederland’. Zie http://www.kind-in-azc.nl/docs/ontheemd.pdf 
In deze publicatie staan cijfers over de verhuizingen en de redenen die kinderen opgeven 
voor de verhuizingen. De actuele cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van de Rijksuniversiteit 
Groningen en gegevens van VluchtelingenWerk Nederland. Zie voor de uitwerking daarvan 
de bijlage uit het Groningse onderzoek.  

Bovenal is in het boekje te lezen hoe ontwrichtend en beschadigend dit verhuizen is voor de 
kinderen en dat daardoor hun kinderrechten in het geding zijn. Ook de 13-jarige Primrose 
die tijdens haar vijf jaar durend verblijf in Nederland twaalf of dertien keer is verhuisd, 
getuigde daar aangrijpend over in een documentaire van de Vijfde Dag. Zie 
http://www.eo.nl/tv/devijfdedag/reportage-detail/asielkind-ieder-jaar-gedwongen-
verhuisd/ 
 
Alvorens in te gaan op het verschil in cijfers tussen de analyse van het COA en het onderzoek 
van de Rijksuniversiteit Groningen, hecht de Werkgroep Kind in azc eraan om te 
benadrukken dat het de kinderen zelf zijn die aangeven zich zeer ongelukkig te voelen door 
steeds maar weer hun boeltje te moeten oppakken om ergens anders te beginnen.  

Meer dan eens per jaar verhuizen 
Staatssecretaris Teeven zegt in zijn brief aan de Kamer dat er in 2012 3794 verhuizingen van 
gezinnen zijn geregistreerd, zonder daarbij aan te geven hoeveel gezinnen in dat jaar in de 
opvang verbleven. Volgens gegevens van het COA woonden er op 1 mei 2012 3655 kinderen 
in asielzoekerscentra en andere COA-opvangvormen. Dit aantal is ongeveer stabiel gebleven 
door het jaar heen. Zo telde Vluchtelingenwerk op 18 juni 2012 3672 kinderen in de opvang 
(zie bijlage). Uitgaande van het feit dat in gezinnen gemiddeld twee kinderen opgroeien, kun 
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je dan op basis van de COA-cijfers constateren dat asielzoekerskinderen in 2012 ongeveer 
twee keer verhuisd zijn. De stelling van de Werkgroep Kind in azc dat een asielzoekerskind 
ongeveer één keer per jaar verhuist, blijkt dus nog een lage inschatting te zijn. Bovendien, 
zoals hieronder wordt beschreven, heeft het COA lang niet alle verhuizingen meegeteld. Wat 
de reden ook mag zijn van deze verhuizingen (daarover hieronder), feit is dat het zeer 
ingrijpend is voor een kind om zo vaak te moeten verhuizen.  

COA telling zeer beperkt 
Staatssecretaris Teeven geeft aan dat het voor het COA niet mogelijk was om alle 
verhuizingen die de kinderen meegemaakt hebben in kaart te brengen. Dit is opmerkelijk. 
Het is zeer onwaarschijnlijk dat in de ver doorgevoerde administratie van asielzoekers op tal 
van fronten, juist dit ene feit niet te achterhalen is. Een overzicht van alle verhuizingen is van 
eminent belang om de impact van de verhuizingen te kunnen begrijpen. Het gaat namelijk 
niet om één enkele verhuizing die een kind beschadigt, maar de eindeloze reeks van 
verhuizingen die een asielzoekerskind doormaakt.  

Op de tweede plaats is het onverklaarbaar dat het COA niet in staat is gebleken om de 
verhuizingen die samenhangen met de start van de procedure mee te tellen. Het gaat om de 
verhuizing van de Centrale Ontvangst Locatie (COL) naar de Proces Opvang Locatie (POL) en 
van daaruit naar een asielzoekerscentrum. Deze verhuizingen liggen buiten de invloedsfeer 
van het COA maar ze vinden wel plaats tussen locaties waar het COA verantwoordelijk voor 
is. Deze cijfers zullen dus voorhanden moeten zijn. De verhuizingen die een kind doormaakt 
bij een herhaalde asielaanvraag (HASA) zijn evenmin meegeteld. De reden hiervan is 
onduidelijk. Al deze verhuizingen grijpen in op het gevoel van veiligheid van een kind.  

Gegeven het feit dat het COA dus minder verhuizingen heeft meegeteld dan is gebeurd in de 
onderzoeken van de Rijksuniversiteit Groningen, is het des te verontrustender dat toch het 
gemiddelde van meer dan één verhuizing per kind per jaar wordt geregistreerd.  

Beperkte telling geeft vertekend beeld  
Staatssecretaris Teeven geeft aan dat 55% van de door het COA geregistreerde verhuizingen 
op eigen verzoek plaatsvinden. In het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen ligt dit 
percentage op 12%. Dit is een zeer opmerkelijk verschil. Het verschil kan wellicht ten dele 
verklaard worden doordat het COA alleen de verhuizingen in 2012 telt en bovendien alleen 
de verhuizingen die niet procedure gerelateerd zijn (m.u.v. de verhuizing naar een 
gezinslocatie). In het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen is gevraagd naar de reden 
van alle verhuizingen die kinderen hebben meegemaakt. Daaruit bleek een significant lager 
aantal verhuizingen dat op eigen verzoek had plaatsgevonden. 

De Werkgroep Kind in azc acht het hoogst onwaarschijnlijk dat ruim de helft van de gezinnen 
er zelf voor zou kiezen om elk jaar te verhuizen. Dat staat in schril contrast met de 
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uitkomsten van het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en met vele andere 
onderzoeken waaruit blijkt dat mensen (en dus ook asielzoekers) met kinderen juist niet 
graag verhuizen. De Werkgroep Kind in azc heeft twijfels bij deze gegevens en dringt dan ook 
aan op een spoedige onafhankelijke analyse van het onderzoeksmateriaal dat het COA 
hiervoor aangeleverd heeft.  

De zorg om deze kinderen is echter zó acuut dat ook nu al een betere sturing op 
verhuisbewegingen noodzakelijk is opdat asielzoekerskinderen een stabiele leefomgeving 
krijgen.  

Overplaatsing naar gezinslocatie  
De Werkgroep Kind in azc vindt het onacceptabel dat staatssecretaris Teeven vasthoudt aan 
de laatste en meest belastende verhuizing voor een asielzoekerskind: die van een 
asielzoekerscentrum naar een gezinslocatie. Deze verhuizing is met een enkele pennenstreek 
te voorkomen. De Werkgroep Kind in azc heeft in een brief aan Staatssecretaris Teeven 
uiteengezet waarom de opvang in de gezinslocaties – waar de gezinnen in hun vrijheid 
worden beperkt – niet geschikt is voor kinderen en bovendien niet effectief blijkt te zijn. 
Slechts zeven procent van de mensen die op een gezinslocatie verblijven, keert terug naar 
het land van herkomst. Zie voor de brief: 
http://www.defenceforchildren.nl/images/69/2086.pdf 

Belang van het kind voorop 
In samenwerking met het COA heeft de Werkgroep Kind in azc een checklist ontwikkeld aan 
de hand waarvan COA-medewerkers bij verhuizingen meer oog krijgen voor het belang van 
het kind. Staatssecretaris Teeven koppelt deze op zich positieve ontwikkeling aan het advies 
van de Werkgroep om kinderen alleen te laten verhuizen als dat in hun belang is. Het lijkt 
erop dat het COA en het Ministerie alleen van zins zijn om hiermee verhuizingen te 
voorkomen die op verzoek van het gezin plaatsvinden. De implicatie van de verplichting om 
het belang van het kind voorop te stellen, zoals neergelegd in het Kinderrechtenverdrag, is 
echter dat het hele opvangsysteem vanuit het belang van het kind ingericht wordt. Dat 
betekent in concreto dat kinderen niet van loket naar loket worden getransporteerd, maar 
dat de ambtenaren naar de gezinnen toe gaan.  
Er is een fundamentele herbezinning nodig op het huidige opvangsysteem dat ertoe leidt dat 
– ook volgens het COA – een asielzoekerskind minimaal eens per jaar verhuist. De 
staatssecretaris lijkt helaas nog niet doordrongen van de ernst van de problematiek die het 
vele verhuizen met zich meebrengt voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen.  

Namens de Werkgroep Kind in azc, 
Karin Kloosterboer & Carla van Os 

BIJLAGE. Uit het onderzoek van Beitske Kooijstra, Rijksuniversiteit Groningen 
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Tabel 3.1 
Bezetting leeftijdsgroepen, peildatum 01-05-2012 volgens het COA 

Opvangvorm Aantal kinderen (0 t/m 17 jaar) 

COL 31 

POL 111 

AZC 2742 

VBL 289 

Gezinslocatie 482 

Totaal 3655 
 
Uit het registratiesysteem van VWN komt naar voren dat er op 18 juni 2012 in totaal 3672 
kinderen in de opvang verblijven. Deze kinderen zijn in de periode van 1 juli 2010 tot 18 juni 
2012 in totaal 7228 keer verhuisd. Dit betekent dat ze in een periode van bijna twee jaar 
gemiddeld 2 keer naar een andere locatie zijn gegaan. VWN geeft aan dat veelvuldig verhuizen 
veelal het gevolg is van sluiting van opvanglocaties. Als andere reden wordt het indienen van 
een herhaald verzoek genoemd. De organisatie heeft geen populatiegegevens per opvangvorm 
verstrekt. 
 
Middels de vragenlijst ‘Geef JOUW mening over verhuizen!’ geven de 125 kinderen die de 
vraag over het aantal verhuizingen hebben ingevuld aan in totaal 421 keer verhuisd zijn. 
Gemiddeld zijn dat 3.4 verhuizingen per kind, gedurende hun verblijf in Nederland van 
gemiddeld 3.8 jaar. Per jaar betekent dit een gemiddelde van 0.9 verhuizingen. De correlatie 
tussen het aantal verhuizingen en het aantal jaren dat een kind in Nederland verblijft is 
significant positief (r 0.35; p < 0.001), wat inhoudt dat hoe langer een kind in Nederland is, 
hoe vaker het verhuist. Eenentachtig kinderen (64.8%) zijn minder vaak dan vier keer 
verhuisd en 44 kinderen (35.2%) vier keer of vaker. Acht kinderen geven aan niet verhuisd te 
zijn. Het maximale aantal vermelde verhuizingen op basis van de vragenlijst is vijftien. Van 
de geïnterviewde kinderen varieert het aantal verhuizingen van twee tot negentien keer; zeven 
van de tien kinderen zijn vier keer of vaker verhuisd.  
 
De kinderen die de vragenlijst hebben ingevuld, geven aan dat de meest voorkomende reden 
van een verhuizing een beslissing is over de asielprocedure (50.8% van alle opgegeven 
redenen). Van de 120 kinderen die de vraag hebben beantwoord, hoorden er 25 (20.8%) één 
dag van tevoren dat ze gingen verhuizen, de andere kinderen wisten het eerder.  


