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Voorwoord

Een functie van empirisch onderzoek is te achterhalen of algemeen levende

opvattingen kloppen. Het onderhavig onderzoek heeft als onderwerp de positie

van vrouwen in de Nederlandse asielprocedure. Deze positie is de afgelopen jaren

onderwerp van debat geweest. De definitie van vluchteling in het verdrag van

Genève zou het beeld scheppen van een activist die zijn ideeën publiekelijk uit-

draagt en om die reden wordt vervolgd of te vrezen heeft voor vervolging; een

beeld dat in de regel niet van toepassing is op vrouwelijke asielzoekers. In diverse

publicaties in het verleden zijn voorbeelden uit de jurisprudentie aangehaald waar-

bij ten aanzien van een verzoek van een vrouwelijke asielzoeker negatief is beslist en

waarbij de verzoekster heeft verklaard te vrezen voor vervolging vanwege door haar

verrichte achtergrondactiviteiten (bijvoorbeeld koken voor verzetsstrijders) ofwel

vanwege politieke activiteiten van familieleden of kennissen. Al met al lagen er dus

signalen dat het met de positie van vrouwelijke asielzoekers wellicht minder goed

gesteld zou zijn dan met die van mannelijke asielzoekers.

In het onderhavige onderzoek is nagegaan of er een empirische basis is voor die

veronderstelling. Hiertoe is een analyse uitgevoerd naar de relatie tussen sekse en

seksegerelateerde achtergrondaspecten enerzijds en de kans op een verblijfsaan-

vaarding anderzijds. Daarnaast zijn ook interviews gehouden met IND-ambtenaren

waarin is nagegaan in hoeverre de sekse en genderaspecten een rol spelen bij de

behandeling en beoordeling van asielverzoeken.

Het onderzoek heeft geruime tijd in beslag genomen. Aanvankelijk was het de

bedoeling naast interviews en een experimenteel casusonderzoek, een secundaire

analyse te verrichten op reeds beschikbaar gegevensmateriaal over asielverzoeken

in de periode 1983-1992. Omdat lopende het onderzoek de geringe actualiteit van

deze gegevens steeds meer als een probleem werd ervaren, werd besloten nieuwe

gegevens over de periode 1993-medio 1998 te verzamelen en deze op eenzelfde

wijze te analyseren.
Dank gaat uit naar de begeleidingscommissie onder voorzitterschap van Monique

Aalberts. De commissie had een stimulerende rol en gaf vele goede suggesties. Een

woord van dank is vervolgens gericht aan de ambtenaren van de IND. Zij waren

ondanks hun drukke werkzaamheden bereid tijd te maken voor interviews en deel-

name aan het experimentele casusonderzoek. Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk.

Raymond Schoemaker van de IND bracht ons op de hoogte van de huidige opleiding

van contact- en beslisambtenaren. Veel organisatorisch werk is ons uit handen

genomen door Hester Bergsma. Ten slotte, maar niet in de laatste plaats, danken

wij Catrien Bijleveld. Tijdens de fase van analyse en rapportage hebben wij rijkelijk

kunnen profiteren van haar know-how op het gebied van analysetechnieken. Ook

heeft zij veel werk verzet rondom de afronding van het onderzoek.
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Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de positie van

vrouwelijke asielzoekers. Deze is de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van

debat geweest. Voorbeelden uit de jurisprudentie hebben laten zien dat in de asiel-

procedure niet altijd recht werd gedaan aan de positie en motieven van vrouwen.

Kritiek was er onder meer op het feit dat vreemdelingenrechters seksueel geweld

zelden aanvaardden als een grond voor toekenning van een vluchtelingenstatus, ook

als bleek dat dit geweld had plaatsgevonden in het kader van een etnisch, religieus

en/of politiek conflict en dat de autoriteiten in het land van herkomst niet in staat

of bereid waren hiertegen bescherming te bieden. Een ander kritiekpunt betrof de

interpretatie van activiteiten van vrouwen. Rechters oordeelden nogal eens dat stil

verzet tegen vrouwonderdrukkende regels en achtergrondactiviteiten, zoals het

koken voor politieke activisten geen politieke verzetsactiviteiten zijn zonder zich te

vergewissen hoe autoriteiten in het land van herkomst deze activiteiten interpreteren

en hierop reageren. Voorts was er kritiek op de onvoldoende erkenning voor het feit

dat vrouwen vanwege activiteiten van verwanten, evenzeer als de verwanten zelf, te

vrezen kunnen hebben voor vervolging.

Onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek vormt de constatering dat betrekkelijk weinig bekend

is over hoe ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) asielver-

zoeken van vrouwen behandelen en beoordelen, en over de positie van vrouwelijke

asielzoekers in termen van de kans op een verblijfsaanvaarding.

Om inzicht te krijgen in de positie van asielzoekers is in het onderzoek gebruik-

gemaakt van verschillende gegevensbronnen en dataverzamelingsmethoden. Ten

eerste zijn gegevens die in een eerder WODC-onderzoek van Doornhein en Dijkhoff

(1995) waren verzameld, nader geanalyseerd. Deze gegevens zijn onder meer

gebruikt om een beeld te schetsen van de vrouwelijke asielzoeker, haar vlucht-

motieven en haar positie in termen van de kans op een verblijfsaanvaarding. In de

zomer van 1996 zijn interviews gehouden met IND-ambtenaren met als doel meer

inzicht te krijgen in hun alledaagse handelen en hun opvattingen. Voorts is onder

de IND-ambtenaren een vragenlijst uitgezet bestaande uit een casuspositie met aan-

sluitende vragen en een reeks stellingen. Doel van de vragenlijst was om antwoord

te krijgen op de vraag of ambtenaren die beslissingen nemen over asielverzoeken,

de verzoeken van vrouwen anders beoordelen dan die van mannen en zo ja, welke

noties en veronderstellingen hieraan ten grondslag liggen. Daarnaast zijn onder

meer de Vreemdelingencirculaire en werkinstructies geanalyseerd op het voor-

komen van richtlijnen ten aanzien van vrouwelijke asielzoekers. Ten slotte is op

basis van gegevens uit dossiers over de periode 1990-1992 en uit gegevens uit
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geautomatiseerde systemen van de IND over de periode 1993 tot medio 1998

geanalyseerd in hoeverre vrouwen en mannen met een vergelijkbare uitgangspositie

(voorzover daarover relevante informatie aanwezig was) eenzelfde status kregen

toegewezen.

Resultaten

Uit het onderzoek komt naar voren dat vrouwelijke asielzoekers in Nederland in de

minderheid zijn. Het merendeel van de vrouwelijke asielzoekers is afkomstig uit een

beperkt aantal probleemlanden. Veelvoorkomende vluchtmotieven zijn: vrees voor

willekeurig (seksueel) geweld en vrees voor vervolging vanwege politieke activiteiten

van verwanten. Betrekkelijk weinig vrouwen vluchten omdat zij vrezen voor vervol-

ging vanwege verzet tegen vrouwonderdrukkende regels of vanwege het verrichten

van achtergrondactiviteiten.

Tevens blijkt uit het onderzoek dat, hoewel diverse voorbeelden uit de jurisprudentie

aanwijzingen opleveren dat aan positie en motieven van vrouwelijke asielzoekers

onvoldoende recht wordt gedaan, vrouwelijke asielzoekers in vergelijking met

mannelijke een nagenoeg gelijke kans op een vluchtelingenstatus hebben. In de

periode 1990-1992 is er zelfs een fors grotere kans op een verblijfsaanvaarding te

constateren. Op de vraag waarom vrouwen in die periode een grotere kans op een

verblijfsaanvaarding hebben is geen sluitend antwoord gevonden. Geen verklaring

vormt het feit dat vrouwen over het algemeen vaak uit probleemlanden komen, dat

zelfstandig komende vrouwen ten opzichte van zelfstandig komende mannen relatief

vaak kinderen hebben en meenemen, gemiddeld ouder zijn, vaker een partner

hebben, of verschillen in opleidingsniveau. Ook geen verklaring vormt het soort

vluchtmotieven dat vrouwen vaak noemen, de sekse van de beslisambtenaar of de

controleerbaarheid van het asielrelaas.

Uit interviews blijkt dat concrete werkinstructies een belangrijke zo niet belang-

rijkste leidraad voor het handelen van IND-ambtenaren vormen. De asielprocedure

is omgeven met diverse waarborgmechanismen die zorgdragen voor een zorgvuldige

en rechtsgelijke behandeling en beoordeling van asielverzoeken. Naast intern-

organisatorische waarborgen die ertoe strekken dat contact- en beslisambtenaren

goed op de hoogte zijn van (nieuwe) werkinstructies en richtlijnen en hiernaar

handelen, is er een waakzame omgeving. Contactambtenaren hebben voortdurend

van doen met rechtshulpverleners die gehoren bijwonen en opmerkingen maken

naar aanleiding van gehoorverslagen. Beslisambtenaren hebben met de nimmer

afwezige druk te maken dat de beslissingen die zij nemen in bezwaar kunnen stuiten

op verweer door rechtshulpverlening en in beroep kunnen worden getoetst door de

vreemdelingenrechter.

Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat IND-ambtenaren geen verschil wensen

te maken tussen vrouwelijke en mannelijke asielzoekers. Tevens is echter geconsta-

teerd dat geïnterviewden binnen de IND minder oog hebben en belangstelling tonen

voor sekseverschillen en mogelijk sekse-gerelateerde problematiek van asielzoekers.
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Conclusies

1 Vrouwelijke asielzoekers hebben wat betreft hun kans op een verblijfsaan-

vaarding als ook hun kans op een meest gunstige vorm van verblijfsaanvaarding

(de vluchtelingenstatus), geen slechtere positie dan mannelijke asielzoekers.

2 IND-ambtenaren beschikken vanwege interne waarborgmechanismen, het

wakende oog van rechtshulpverlening en de gerede kans op toetsing van een

beslissing door de rechter, over een beperkte vrije handelings- en beslissings-

ruimte.

3 Voor IND-ambtenaren vertegenwoordigt sekse-neutraal handelen een positieve

waarde.

Aanbevelingen

1 Aangezien veel van de bevindingen van het onderhavige onderzoek zijn

gebaseerd op datgene wat door beslisambtenaren zelf middels registratie

en observatie is gerapporteerd, wordt aanbevolen om in de toekomst het

beslisproces in de asielprocedure ook op andersoortige wijze te onderzoeken.

2 Gedurende de looptijd van dit onderzoek is een nieuwe werkinstructie met

betrekking tot genderverschillen ingevoerd. Het verdient aanbeveling na verloop

van een aantal jaren een soortgelijk onderzoek als het onderhavige uit te voeren

en te bezien of zich sindsdien veranderingen in (gerapporteerde) werkwijze

hebben voorgedaan.



1

Inleiding

Overal in de wereld zijn mensen op de vlucht. Zij ontvluchten hun land van

herkomst vanwege vervolging of vrees voor vervolging en proberen in een ander

land een veilige haven te vinden.

Waarom vluchten mensen? Waarom komen zij naar Nederland? Deze twee vragen

stonden centraal in een onlangs afgerond onderzoek van het WODC (Doornhein en

Dijkhoff, 1995). Uit dit onderzoek bleek dat motieven om het land van herkomst

te ontvluchten te herleiden zijn tot drie typen van omstandigheden: politieke

repressie, religieus/etnische conflicten en oorlog. De vraag, waarom asielzoekers

specifiek naar Nederland komen, was minder goed en eenduidig te beantwoorden.

Eén op de drie asielzoekers bleek bij toeval in Nederland terechtgekomen te zijn. Het

bleek eerder uitzondering dan regel dat motieven van asielzoekers gebaseerd zijn

op kennis over bijvoorbeeld de politieke situatie in Nederland, de democratische

constitutie enlof de aanwezigheid van rechtsbeschermings- en verzorgings-

arrangementen.

Zowel mannen als vrouwen vluchten. Er zijn echter diverse aanwijzingen dat

motieven van vrouwen om te vluchten in een aantal opzichten anders zijn dan die

van mannen. Zo kan het type van activiteiten dat de aanleiding vormt voor vervol-

ging, voor vrouwen anders zijn dan voor mannen. Vrouwen blijken vaak op een

andere manier actief te zijn dan mannen. In plaats van op de voorgrond te treden,

zouden zij koken voor verzetsstrijders of onderdak bieden aan dissidenten.

Ten tweede kunnen bepaalde problemen in het land van herkomst vooral vrouwen

raken en daarom ook vooral voor vrouwen aanleiding zijn verzet te plegen. Zo kan

de reden waarom een vrouw haar land van herkomst is ontvlucht, gelegen zijn in

verzet tegen vrouwonderdrukkende normen en gewoonten. Zij kan bijvoorbeeld

geweigerd hebben de 'chador' te dragen of haar dochter te laten besnijden en om

die reden zijn geconfronteerd met intimidatie en/of daadwerkelijke toepassing van

geweld zonder dat de overheid hiertegen bescherming wist te bieden.

Ten slotte kunnen motieven van vrouwen en mannen anders zijn vanwege de aard

van de geweldsdreiging of het soort geweld waarmee vooral vrouwen in het land van

herkomst zijn geconfronteerd. Te denken valt dan aan verkrachting, gedwongen

abortus, vrouwenbesnijdenis en uithuwelijking. Er zijn aanwijzingen dat veel

vrouwelijke asielzoekers slachtoffer zijn van vormen van seksueel en aan sekse

gerelateerd geweld (Aarden, 1990; Terlouw, 1992; Spijkerboer, 1994).

Mannen en vrouwen kunnen even goede redenen hebben om te vluchten. Volgens

Spijkerboer (1994) zouden mannen in de rechtspraktijk een grotere kans hebben als

vluchteling te worden erkend dan vrouwen. Tot deze conclusie komt hij in zijn

onderzoek Women and refugee status. Beyond the public/private distinction, dat in

opdracht van de Emancipatieraad werd uitgevoerd. Volgens Spijkerboer (1994) heeft
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dit te maken met het feit dat het vluchtelingenrecht een 'mannelijk' paradigma kent.

De ideaaltypische vluchteling is iemand die vanuit een kritische houding en lof

politieke overtuiging openlijk verzetsactiviteiten heeft ontplooid tegen een heer-

sende orde en op grond hiervan te vrezen heeft voor vervolging. De ideaaltypisch

vluchteling is met andere woorden een persoon die gewoon is een vooraanstaande

en actieve rol te spelen in de publieke sfeer - de sfeer die in de meeste culturen

vooral aan mannen is voorbehouden. Hierdoor is er een gerede kans dat vrouwen

minder snel dan mannen in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatus. Aan-

wijzingen hiervoor zijn te vinden in de praktijk van het asielrecht waarin achter-

grondactiviteiten van vrouwen, stil verzet tegen heersende conventies en vormen

van seksueel geweld, veelal niet als gegronde vluchtmotieven worden aangemerkt

omdat deze zich zouden afspelen in de private levenssfeer.

Spijkerboer meent niettemin dat het vluchtelingenverdrag' voldoende ruimte biedt

om aan deze scheef gegroeide asielpraktijk iets te doen. Zijn onderzoek besluit hij
met een aantal concrete aanwijzingen om vluchtmotieven van vrouwelijke asiel-

zoekers op een zodanige manier te vertalen naar het verdrag, dat dit leidt tot een

versterking van de rechtspositie van de vrouw ofwel tot een grotere kans dat

specifieke motieven van vrouwen als vervolgingsgronden worden erkend.

1.1 Aanleiding onderzoek

In april 1995 besprak de Emancipatieraad het voornoemd rapport met de staats-

secretaris van Justitie. In de bespreking werd gesignaleerd dat het Vluchtelingen-

verdrag van Genève op zichzelf voldoende ruimte biedt om problemen waar

vrouwen specifiek mee worden geconfronteerd te kunnen herleiden tot vervolgings-

gronden zoals die in het verdrag zijn omschreven. Twijfel bestond er echter over de

vraag of deze ruimte in de praktijk ook daadwerkelijk wordt benut. Zo vroeg men

zich af of ambtenaren die asielzoekers horen of beslissingen nemen over de asiel-

verzoeken wel voldoende voelsprieten hebben voor het signaleren van specifieke

problemen van vrouwen en ook of zij deze problemen daadwerkelijk als vervolgings-

grond in de zin van het verdrag erkennen.

Het gesprek resulteerde in een vraag aan de Emancipatieraad advies uit te brengen

over hoe de opleiding van ambtenaren zodanig kan worden verbeterd dat in de

asielprocedure met andere oren wordt geluisterd naar vluchtmotieven van

vrouwelijke asielzoekers en een juister vertaling wordt gegeven van door vrouwen

aangedragen vluchtmotieven.

1 Een vluchteling is volgens het vluchtelingenverdrag van Genève van 1951: '(...) elke persoon die uit

gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde

sociale groep of zijn politieke overtuiging zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit

en die de bescherming van dat land niet kan of uit hoofde van bovenbedoelde vrees niet wil inroepen,

of die indien hij geen nationaliteit bezit verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijf-

plaats had, daarheen niet kan of uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.'
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Ondanks de aandacht is voor vrouwspecifieke problemen, de rechtspositie van

de vrouw en de wenselijkheid deze positie te verbeteren, is echter weinig bekend

over welke vrouwen met welke achtergrond asiel zoeken, hoe vaak en in hoeverre

voor hen vrouwspecifieke problemen beweegredenen waren te vluchten en

naar Nederland te komen en wat nu feitelijk hun positie is in de Nederlandse

asielprocedure.

Daarom heeft de directie Vreemdelingenbeleid (DVB) het WODC gevraagd hiernaar

onderzoek te doen. De DVB wil antwoord op de vraag in hoeverre vrouwen vrouw-

specifieke motieven noemen in 'het gehoor'2 en in hoeverre deze vrouwspecifieke

motieven in relatie tot andere genoemde motieven een rol spelen bij de beslissing

het asielverzoek al dan niet te honoreren. Tevens wil de DVB weten of contact- en

beslisambtenaren vrouwen anders behandelen en beoordelen dan mannen en zo ja,

welke noties en veronderstellingen aan deze andere behandeling en beoordeling ten

grondslag liggen.

1.2 Probleemstelling

In het verleden is de positie van vrouwelijke asielzoekers vooral in kaart gebracht

door bestudering van nationale en internationale jurisprudentie. Dergelijke studies

geven een goed beeld van hoe vreemdelingenrechters vluchtmotieven van vrouwen

beoordelen en welke betekenis zij toekennen aan specifieke omstandigheden

en activiteiten van vrouwen (zie onder meer Leiss en Boesjes, 1990; Spijkerboer,

1994; Evenhuis,1996). Uit deze studies blijkt dat aan de positie en motieven van

vrouwelijke asielzoekers niet altijd recht wordt gedaan.

Vreemdelingenrechters3 zijn echter niet de enige actoren die asielverzoeken

beoordelen. Eerder in de asielprocedure wordt altijd eerst een beslissing genomen

door ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie

van Justitie. Hoewel het geheel aan uitspraken van de vreemdelingenrechters een

belangrijk kader vormt voor het handelen van deze ambtenaren, is over hun feitelijk

handelen nog weinig bekend. De tot dusverre opgebouwde kennis is vooral opgedaan

aan de uitstroomkant van de asielprocedure. Meer kennis is nodig over hoe asiel-

verzoeken worden behandeld en beoordeeld aan de instroomkant.

Ook is nog weinig bekend over de positie van vrouwelijke asielzoekers. De voorbeel-

den uit de jurisprudentie zeggen weliswaar iets over de waarschijnlijkheid dat in

soortgelijke gevallen vergelijkbare beslissingen worden genomen, maar weinig over

hoe groot feitelijk de kans is dat een verzoek van een vrouwelijke asielzoeker leidt tot

verblijfsaanvaarding, of over de kans van een vrouwelijke asielzoeker in vergelijking

met dezelfde kans voor een mannelijke asielzoeker.

2 In de opvangcentra worden asielzoekers door contactambtenaren 'gehoord'. Van de gehoren worden

verslagen gemaakt op basis waarvan beslisambtenaren een beschikking concipiëren.

3 In het verleden waren dit de staatsraden van de Raad van State.
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Doelstelling

Het doel van onderzoek is: meer inzicht te krijgen in de positie van vrouwen in de

asielprocedure. Gegeven deze doelstelling is nagegaan welke factoren van invloed

zijn op de kans dat een asielverzoek, in het bijzonder dat van een vrouw, leidt tot

verblijfsaanvaarding.

Betekenis van het onderzoek

De betekenis van het onderzoek is dat het inzicht verschaft in hoe ambtenaren van

de IND asielverzoeken van vrouwen behandelen en beoordelen, welke factoren een

bepalende invloed hebben op beslissingen over asielverzoeken, en in welke mate

verschillend wordt beslist over asielaanvragen van mannen en vrouwen met

vergelijkbare achtergrond.

Vraagstelling

In het onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal.

1 Hoe zijn vrouwelijke asielzoekers te kenschetsen?

a Wat zijn hun achtergrondkenmerken?

b Welke vluchtmotieven hebben zij en in hoeverre en op welke punten zijn

hun vluchtmotieven anders dan die van mannelijke asielzoekers?

2 Hebben mannelijke asielzoekers een grotere kans te worden toegelaten dan
vrouwelijke asielzoekers?

3 In hoeverre zijn vrouwspecifieke achtergrondkenmerken en vluchtmotieven

van invloed op beslissingen over asielverzoeken?

4 In hoeverre behandelen en beoordelen contact-en beslisambtenaren (de

asielverzoeken van) vrouwen anders dan (die van) mannen?

1.3 Opzet en uitvoering van het onderzoek

Om antwoord te geven op bovenstaande vragen is in het onderzoek gebruikgemaakt

van verschillende gegevensbronnen en dataverzamelingsmethoden.

8

Secundaire analyse

Ten eerste is gebruikgemaakt van gegevens die in een eerder WODC-onderzoek van

Doornhein en Dijkhoff (1995) zijn verzameld. In het kader van dat onderzoek zijn in

de periode 1994-1995 ruim duizend dossiers van asielzoekers geanalyseerd op onder

meer demografische gegevens van asielzoekers, vluchtmotieven, redenen om naar

Nederland te komen en genomen beslissingen. De dossiers werden verzameld op

basis van een systematische steekproef van asielaanvragen uit het tijdvak 1983-1995.

Aan de hand van dossiernummers werd met een interval van 75 telkens een dossier

getrokken. Dit leverde een verzameling op van 1.472 dossiers, waarvan er uitein-

delijk 1.187 werden betrokken in het onderzoek.4

In het kader van het onderhavige onderzoek is wederom gebruikgemaakt van

deze gegevens. In onderzoekstermen heet het dan dat een secundaire analyse is
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gedaan. De gegevens zijn onder meer gebruikt om een beeld te schetsen van de

vrouwelijke asielzoeker. Zo zijn gegevens geanalyseerd over demografische

achtergronden en vluchtmotieven. Tevens is het gegevensbestand gebruikt om

inzicht te krijgen in de relatie tussen enerzijds demografische achtergronden en

vluchtmotieven van asielzoekers en anderzijds de genomen beslissingen over

asielverzoeken.

Ten tweede is ter actualisering van de al wat minder recente dossiergegevens,

gebruikgemaakt van gegevens over mannelijke en vrouwelijke asielzoekers uit

het geautomatiseerde systeem INDIS van de IND. Het gaat hierbij om alle alleen-

komende mannen en vrouwen die in de periode 1993 tot juni 1998 asiel hebben

aangevraagd in Nederland. Uit deze groep is een aselecte steekproef getrokken,

en van alle mannelijke en vrouwelijke asielzoekers is vervolgens zoveel mogelijk

(maar noodzakelijkerwijs beduidend minder) soortgelijke demografische achter-

grondinformatie verzameld als uit de dossiergegevens bekend was voor de groep

die in 1983-1992 in ons land asiel aanvroeg.

Interviews

Om inzicht te krijgen in het alledaags handelen van ambtenaren en hun

opvattingen, zijn in het kader van dit onderzoek in de zomer van 1996 interviews

gehouden met acht5 contactambtenaren die de zogeheten gehoren afnemen, en

acht beslisambtenaren (zowel concipiënten als resumptoren) die beslissingen

nemen over asielverzoeken. De interviews zijn afgenomen aan de hand van twee

vragenlijsten: een voor de contactambtenaren en een voor beslisambtenaren (zie

hiervoor bijlagen 7 en 8). De vragenlijsten zorgden ervoor dat de interviews een

gestructureerd karakter hadden, echter ook weer niet zo gestructureerd dat dit een

tweegesprek in de weg stond. Naar aanleiding van de antwoorden zijn vaak nadere

vragen gesteld, zodat de interviews het karakter hadden van halfgestructureerde,

halfopen vraaggesprekken.

Alle interviews zijn afgenomen in het bijzijn van een notulist, waardoor de

interviewer zich kon concentreren op het gesprek. Overwogen is de interviews

op te nemen, maar daar is van afgezien. De aanwezigheid van opname-apparatuur

kan namelijk belemmerend werken. Van alle interviews zijn verslagen gemaakt.

In de interviews stonden onder meer de volgende thema's centraal:

- belangrijkste richtlijnen voor werkzaamheden van ambtenaren;

- waarborging dat wordt gehandeld conform de richtlijnen;

- opleiding en begeleiding van ambtenaren;

- vormen van overleg.

9

4 In 285 gevallen was er namelijk te weinig informatie aanwezig of was de zaak nog in behandeling

waardoor het niet mogelijk was het dossier in te zien.

5 In elk van de vier regio's twee ambtenaren.
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Bij elk van deze thema's is nagegaan in hoeverre er sprake is van een oriëntatie op

seksespecifieke problemen. Meer in het bijzonder is in dit verband geïnventariseerd

of er specifieke richtlijnen zijn ten aanzien van vrouwelijke asielzoekers, en is aan

ambtenaren gevraagd of in de opleiding en begeleiding van ambtenaren seksespeci-

fieke problemen aan de orde komen en of deze thematiek al dan niet regelmatig

voorkomt op de overlegagenda.

Andere thema's waren:

- verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke asielzoekers en vrouwelijke

asielzoekers onderling;

- systematiek van werken;

- belangrijkste indicatoren voor afwijzing en verblijfsaanvaarding.

Voorts was een belangrijk onderdeel van de interviews, de ambtenaren te confron-

teren met een aantal uitkomsten van de secundaire analyse en hen te vragen

verklaringen te geven voor een aantal gevonden patronen.

Beoordeling van casus en stellingen

Naar aanleiding van bevindingen op basis van de secundaire analyse en interviews

is een vragenlijst ontworpen bestaande uit een casuspositie (een asielaanvraag)

en een aantal stellingen. Deze vragenlijst is op naam aan 93 beslisambtenaren

toegestuurd.

De steekproef is als volgt genomen. Elk van de vier districten van de IND is gevraagd

een namenlijst van beslismedewerkers en hun kamernummers toe te sturen. Per

district werd deze namenlijst op kamernummer gesorteerd. Vervolgens is systema-

tisch een steekproef getrokken door telkens één naam te selecteren en vervolgens

twee namen over te slaan. De reden waarom op kamernummer werd gesorteerd, was

om zoveel mogelijk, te voorkomen dat ambtenaren die bij elkaar op de kamer zitten,

meer dan één vragenlijst zouden krijgen toegestuurd.

De casus betrof een beknopte samenvatting van een gehoorverslag. In een

begeleidende tekst werd aan beslisambtenaren gevraagd de casus te lezen en een

gemotiveerde beslissing te nemen. Wat de ambtenaren niet wisten was dat van de

casus die zij voor zich hadden er vier varianten in omloop waren.

Om op diverse vragen een antwoord te krijgen werden twee casus gemaakt. De ene

casuspositie betrof een asielverzoek van een Zaïrese vrouw (bijlage 5). Deze kende

een basisvariant (1.1) en drie minvarianten (1.2, 1.3 en 1.4). In variant 1.2 was

verzoekster net als in de basisvariant mishandeld, maar niet verkracht. In variant

1.3 had verzoekster, anders dan in de basisvariant, geen kinderen bij zich. In

variant 1.4 had verzoekster haar man verlaten terwijl in de basisvariant haar

man in de gevangenis aan martelingen en andere ontberingen was overleden.

De andere casus betrof een asielverzoek van een Somalische vrouw dan wel man

(bijlage 6). De varianten van deze casus waren vrijwel hetzelfde met dien verstande

dat in variant 2.1 en 2.3 de asielzoeker een vrouw was en in variant 2.2 en 2.4 een

man en dat in variant 2.1 en 2.2 de verzoek(st) er hoog opgeleid was en in variant 2.2

en 2.4 laag.
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Bij de toedeling van casus aan de beslisambtenaren werd de volgende systematiek

toegepast. De eerst geselecteerde uit de rij kreeg variant 1.1, de tweede 1.2. de derde

1.3, de vierde 1.4, de vijfde wederom 1.16, de zesde 2.1, de zevende 2.2, de achtste

2.3, de negende 2.4, de tiende 1.1, enzovoort.

Behalve een casuspositie met aanvullende vragen bevatte de vragenlijst ook een

reeks stellingen aan de hand waarvan we aan de beslisambtenaren vroegen hun

mening te geven op een vijfpuntsschaal (bijlage 3).

Doel van de vragenlijst was om antwoord te krijgen op de vraag of beslisambte-

naren asielverzoeken van vrouwen anders beoordelen en behandelen dan die van
mannelijke asielzoekers en zo ja, welke noties en veronderstellingen hieraan ten

grondslag liggen.
Van de 93 verstuurde vragenlijsten werden er 47 terugontvangen en zijn er 45 in

de analyse betrokken.

Analyse van richtlijnen

Om na te gaan of er richtlijnen zijn ten aanzien van vrouwelijke asielzoekers zijn

de Vreemdelingencirculaire, de werkinstructies en de Gedragscode tolken op hun

inhoud geanalyseerd.

1.4 Indeling van het rapport

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van onderzoek. Om de lezer

die niet bekend is met de asielprocedure en het vluchtelingenvraagstuk tegemoet

te komen, worden in hoofdstuk 2 het vreemdelingen- en asielbeleid en de gang

van zaken in de asielprocedure behandeld. Hoofdstuk 3 beschrijft aan de hand

van interviewresultaten het handelen van ambtenaren in de asielprocedure. In

het hoofdstuk komt onder meer aan de orde welke richtlijnen voor ambtenaren

het belangrijkst zijn, welke maatregelen, voorzieningen en mechanismen volgens

hen waarborgen dat zij conform de richtlijnen handelen, hoe ambtenaren worden

ingewerkt en begeleid, wat het opleidingsaanbod is en op welke wijze en met

welke frequentie ambtenaren overleg voeren. Tevens komt hierin aan de orde

welke richtlijnen er zijn ten aanzien van vrouwen en in hoeverre sekse en sekse-

specifieke problemen aandachtspunten zijn in de opleiding van ambtenaren,

het cursusaanbod en het interne overleg. Voorts wordt ingegaan op de vraag

of de sekse van asielzoekers van invloed is op het gedrag van ambtenaren en

uiteengezet dat asielzoekers kunnen verzoeken om een ambtenaar (en tolk) van

hun eigen sekse.
Hoofdstuk 4 geeft een schets van 'de' vrouwelijke asielzoeker. Hierin is verslag

gedaan van de resultaten van de secundaire analyse en de interviews. Aan de hand

6 Van variant 1.1 werden er meer uitgezet omdat deze een vergelijkingsvariant vormde ten opzichte van

drie andere varianten.
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van gegevens verkregen uit de secundaire analyse is beschreven uit welke landen

vrouwen zoal afkomstig zijn, waarom ze doorgaanszijn gevlucht en wat over het

algemeen hun achtergrondkenmerken zijn (leeftijd, burgerlijke staat, kinderen en

opleidingsniveau). In het tweede deel van het hoofdstuk geven ambtenaren hun

mening over vrouwelijke asielzoekers. Dit deel vormt een verslag van reacties op

in de interviews gestelde vragen naar eventuele verschillen tussen vrouwelijke en

mannelijke asielzoekers, en tussen vrouwelijke asielzoekers onderling.

Hoofdstuk 5 gaat in op de belangrijkste vraag van het onderzoek, namelijk hoe het is

gesteld met de positie van vrouwelijke asielzoekers. In dit hoofdstuk wordt allereerst

uiteengezet op welke manieren tegen de positie van vrouwelijke asielzoekers kan

worden aangekeken. In het onderzoek is de positie van asielzoekers gedefinieerd

als de kans dat een asielverzoek tot verblijfsaanvaarding (toelating) leidt. Uitgaande

van deze definitie en aan de hand van resultaten van de secundaire analyse van de

geautomatiseerde gegevensbestanden van de IND en de beoordeling van casus en

stellingen, is uiteengezet hoe de positie van vrouwelijke asielzoekers zich verhoudt

tot die van mannelijke asielzoekers.

In hoofdstuk 6 worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
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De asielprocedure

Alvorens in te gaan op de positie van vrouwen zal in dit hoofdstuk eerst een schets

worden gegeven van de asielprocedure. In vogelvlucht zal worden weergegeven hoe

de asielprocedure verloopt waarna nader zal worden ingegaan op het horen van

asielzoekers, de beoordeling van asielverzoeken en mogelijke beslissingen.

De asielprocedure staat niet op zich, maar is ingebed in het vreemdelingen- en

asielbeleid. Om de asielprocedure te kunnen plaatsen begint dit hoofdstuk met

een uiteenzetting van de hoofdlijnen van dit beleid.

2.1 Het vreemdelingen- en asielbeleid

Het vreemdelingenbeleid behelst onder meer de toelating van vreemdelingen.

Andere deelgebieden van dit beleid zijn: het toezicht op vreemdelingen en de

verwijdering van vreemdelingen.

Omdat de Nederlandse overheid immigratie niet stimuleert, wordt het toelatings-

beleid gekenmerkt door terughoudendheid en soberheid. Er zijn drie redenen

om vreemdelingen toe te laten. Ten eerste kan een reden zijn dat internationale

verdragen Nederland hiertoe verplichten. Zo heeft Nederland als lidstaat van de

Europese Unie verplichtingen inzake het vrije verkeer van personen, als mede-

ondertekenaar van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)

verplichtingen inzake het bieden van mogelijkheden voor gezinsvorming en gezins-

hereniging en als mede-ondertekenaar van het Verdrag van Genève verplichtingen

inzake de opvang en toelating van vluchtelingen. Ten tweede kan een reden zijn dat

met de toelating van vreemdelingen een wezenlijk Nederlands belang is gediend.

In de notitie Vreemdelingenbeleid (Handelingen II, 1978-1979) is omschreven waar-

aan hierbij zoal gedacht kan worden. Zo kan er een belang zijn gemoeid met de

aanwezigheid van arbeidskrachten die plaatsen kunnen vervullen waarvoor geen

Nederlanders beschikbaar zijn, kan het gewenst zijn buitenlandse ondernemingen

in de gelegenheid te stellen hier vertegenwoordigers te vestigen, en kan dat het

culturele leven gebaat zijn met vestiging van buitenlandse kunstenaars.

Ten derde kunnen er'klemmende redenen van humanitaire aard' zijn om vreemde-

lingen toe te laten. Meer in het bijzonder gaat het om:

- de situatie in het land van herkomst staat terugzending in de weg;

- de binding die de vreemdeling met Nederland of in Nederland verblijvende

personen heeft pleit voor toelating;

- de vreemdeling is in het land van herkomst geconfronteerd geweest met willekeu-

rig geweld jegens hemzelf of zijn naasten en is hierdoor ernstig getraumatiseerd;

- de vreemdeling heeft acuut medische hulp nodig die hij in het land van

herkomst niet kan krijgen.



Hoofdstuk 2 14

Een restcategorie vormen studenten en stagiaires aan wie soms onder de noemer

'klemmende redenen van humanitaire aard' een verblijfsvergunning voor de duur

van de studie of stage wordt verleend (Kuijer en Steenbergen, 1996).7

Het toelatingsbeleid kent twee deelterreinen: het asielbeleid en het reguliere

toelatingsbeleid. Het asielbeleid richt zich op de toelating van vreemdelingen

die een asielverzoek doen (asielzoekers). Het reguliere beleid richt zich op alle

vreemdelingen anders dan asielzoekers. Het gaat daarbij voornamelijk om

vreemdelingen die zich vanwege gezinsvorming en gezinshereniging in Neder-

land willen vestigen.

Het toezicht op vreemdelingen is gericht op het opsporen van illegale vreemdelingen.

Voorts heeft het ten doel gegevens te verzamelen over en zodoende inzicht te ver-

krijgen in het gaan en staan van in Nederland verblijvende vreemdelingen. De uit-

voering van het toezicht vindt plaats door politie-ambtenaren van de vreemdelingen-

diensten, politie-ambtenaren die bevoegd zijn tot opsporing van strafbare feiten en
andere door de minister van Justitie aangewezen ambtenaren.

Het beleid inzake verwijdering is van toepassing op vreemdelingen van wie vaststaat

dat ze niet (langer) in Nederland mogen verblijven. Ze dienen daarom het land te

verlaten. Dit kan op twee manieren: door middel van een verzoek om binnen een

bepaalde tijd het land te verlaten of door middel van uitzetting. In het eerste geval

wordt van de vreemdeling verwacht dat hij op eigen gelegenheid vertrekt. In het

tweede geval vindt vertrek plaats door tussenkomst van de sterke arm: de politie

en/of de Koninklijke Marechaussee.

Blijkens het bovenstaande is het asielbeleid een onderdeel van het vreemdelingen-

beleid en meer in het bijzonder een onderdeel van het toelatingsbeleid. Maar het

asielbeleid is niet alleen gericht op toelating van asielzoekers. Ook is het gericht op

de opvang van asielzoekers. Er zijn twee instanties belast met de uitvoering van het

asielbeleid: het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wat betreft de opvang

van asielzoekers en de IND wat betreft de toelating van asielzoekers.

Het asielbeleid kent twee redenen om vreemdelingen toe te laten:

- de vreemdeling wordt vervolgd of heeft te vrezen voor vervolging (is een

erkend vluchteling);

- eventuele verwijdering van de vreemdeling is humanitair gezien niet

verantwoord gelet op de situatie in het land van herkomst en/of de

traumatische ervaringen van de asielzoeker.

Met het oog op beantwoording van de vraag of er gronden zijn om het asielverzoek

in te willigen, doorloopt de vreemdeling de asielprocedure. Deze begint bij het

indienen van het asielverzoek en eindigt op het moment dat een finale beslissing

is genomen.

7 Behalve de bovengenoemde redenen voor toelating van vreemdelingen die eigener beweging naar

Nederland komen, nodigt ons land ook jaarlijks een aantal vluchtelingen uit.
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2.2 De asielprocedure in vogelvlucht
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Een vreemdeling die asiel wil aanvragen dient zich te melden bij een aanmeld-

centrum (AC) van de IND. Nederland kent drie AC's: Schiphol (luchtgrens), Rijsbergen

(zuidgrens) en Zevenaar (oostgrens). Binnen enkele uren na het indienen van de

aanvraag8 wordt de asielzoeker door een contactambtenaar van de IND gehoord.

Dit gehoor noemt men het 'eerste gehoor' en strekt ertoe gegevens op te nemen

betreffende identiteit, nationaliteit, burgerlijke staat, reis- en identiteitspapieren,

de datum, plaats en wijze van binnenkomst in Nederland, verblijfstitel in andere

landen en dergelijke. Tevens strekt dit gehoor ertoe gegevens te verkrijgen over

tijdstip en wijze van vertrek uit het land van herkomst, de reisroute en verblijf in

derde landen. Van het gehoor wordt een verslag gemaakt dat aan de vreemdeling ter

kennis wordt gebracht om hem9 in staat te stellen nadere gegevens te verstrekken.

Gewoonlijk laat hij zich hierbij bijstaan door een rechtshulpverlener (een advocaat,

iemand van de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN) of iemand van het

Bureau Rechtshulp).

Met het oog op een zo objectief mogelijke behandeling van het asielverzoek, wordt

de beslissing genomen door een andere IND-functionaris dan die welke het gehoor

heeft afgenomen, namelijk de beslisambtenaar. Deze leest het verslag en vormt zich

een oordeel over het asielverzoek. In deze fase van de asielprocedure wordt binnen

24 uur vastgesteld of een asielverzoek kansloos is (kennelijk ongegrond en lof

niet-ontvankelijk) dan wel of de vreemdeling wordt toegelaten voor opvang en

verder onderzoek. Indien het laatste het geval is wordt de vreemdeling overgeplaatst

naar een onderzoeks- en opvangcentrum (OC).

In principe duurt het verblijf in een OC niet langer dan drie maanden omdat binnen

die termijn in eerste aanleg over het asielverzoek moet zijn beslist. Gedurende zijn

verblijf in het OC wordt de vreemdeling voor een tweede keer gehoord. Dit gehoor

wordt het'nader gehoor' genoemd. Hierin wordt de vreemdeling uitgebreid in de

gelegenheid gesteld te vertellen waarom hij een asielverzoek heeft ingediend

(vluchtmotieven). Van het gehoor wordt een verslag gemaakt dat zo spoedig als

mogelijk aan de vreemdeling ter kennis wordt gebracht om hem in staat te stellen

eventuele nadere gegevens te verstrekken. Net als bij het eerste gehoor laat ook hier-

bij de vreemdeling zich gewoonlijk bijstaan door een rechtshulpverlener. Nadere

gegevens worden onder het kopje 'aanvullingen' aan het verslag toegevoegd.

Na reactie of verstrijking van de reactietermijn gaat het verslag naar een beslis-

ambtenaar die zich aan de hand van de hierin verstrekte gegevens een oordeel vormt

over het asielverzoek en in een beschikking uiteenzet welke beslissing hij heeft

8 In ieder geval zo spoedig dat binnen 24 uur kan worden beslist of de asielzoeker wordt toegelaten tot de

asielprocedure.

9 Overal waar 'hij', 'hem', 'zijn', etc. vermeld staat, dient 'hij/zij', 'hem/haar', 'zijn/haar' gelezen te

worden.
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genomen. Vervolgens wordt de vreemdeling op de hoogte gebracht van de

beslissing. Hiertegen kan hij bezwaar maken en tegen de beslissing in bezwaar

vervolgens beroep aantekenen bij de rechter.

1 6

Voor een asielzoeker die de beslissing in bezwaar of beroep mag afwachten in

Nederland, is er in principe opvang in het OC.10 In die gevallen echter waarin de

asielzoeker lang zal moeten wachten op de beslissing in tweede aanleg, is over-

plaatsing naar een Asielzoekerscentrum (AZC) mogelijk. Naast nog procederende

asielzoekers, verblijven in een AZC ook als vluchteling erkenden en vreemdelingen

niet een verblijfsvergunning die in afwachting zijn van uitplaatsing naar een woning.

2.3 Het horen van asielzoekers

Elke vreemdeling die een asielverzoek indient en ouder is dan 12 jaar, dient een

aanvraagformulier te ondertekenen. Elk asielverzoek is derhalve een zelfstandig

asielverzoek. In de praktijk betekent dit dat elke asielzoeker apart en individueel

gehoord wordt. Hierboven is reeds beschreven waartoe het eerste en nader gehoor

strekt. In het hiernavolgende zetten we uiteen hoe het horen van asielzoekers in

zijn werk gaat.

De contactambtenaar bereid het gehoor voor door te kijken uit welk land de asiel-

zoeker afkomstig is. Hij kan zich dan oriënteren op informatie over de situatie in het

land van herkomst. Elk gehoor begint met een introductie waarin de contactambte-

naar de asielzoeker vertelt welke specifieke plaats het gehoor heeft in de procedure.

In het kader hiervan benadrukt de ambtenaar dat de vragen die hij stelt naar

waarheid beantwoord dienen te worden en dat de asielzoeker naar vrijheid alles kan

vertellen wat voor de beoordeling van zijn verzoek van belang kan zijn. Omdat de

meeste gehoren vertaald worden door een tolk, vraagt de ambtenaar ook altijd aan

de asielzoeker of hij deze goed kan verstaan en dat wanneer er onduidelijkheden

zijn, hij om verduidelijking of toelichting kan vragen.

Indien het nader gehoor door een mannelijke contactambtenaar wordt afgenomen

en de asielzoeker een vrouw is, wordt dikwijls ook verteld dat er de mogelijkheid

bestaat om over seksueel gevoelige onderwerpen met een vrouwelijke contact-

ambtenaar te spreken eventueel ook in het bijzijn van een vrouwelijke tolk. Meestal

echter zijn de vrouwen hierover al geïnformeerd door rechtshulpverleners bij de

voorbereiding op het gehoor en is wanneer een vrouwelijke asielzoeker dit wenst,

vooraf al verzocht om een vrouwelijke contactambtenaar en tolk. Veelal is bij het

gehoor een rechtshulpverlener aanwezig om de asielzoeker bij te staan.

10 Het is de vreemdeling niet altijd toegestaan de beslissing in bezwaar of beroep in Nederland af te

wachten. Dit is wel mogelijk indien de asielzoeker de administratieve rechter vraagt de Nederlandse

overheid te verbieden hem te verwijderen. De voorzitter van de Vreemdelingenkamer van de arron-

dissementsrechtbank te Den Haag of een van de nevenzittingsplaatsen (Amsterdam, Haarlem, Zwolle

en Den Bosch) dient dan te worden verzocht hiertoe een voorlopige voorziening te treffen.
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Het nader gehoor begint in de regel met het verifiëren van intakegegevens, de

reisroute en documenten. Vervolgens wordt de asielzoeker gevraagd in eigen

bewoordingen te vertellen wat de reden van zijn asielverzoek is. Daarna worden

in ieder geval (nadere) vragen gesteld over de aard van zijn politieke en/of gods-

dienstige activiteiten in het land van herkomst, over eventuele arrestatie en detentie

en over waarom hij juist naar Nederland is gekomen en welke problemen hij

verwacht bij eventuele terugkeer naar het land van herkomst.

Van het gehoor wordt een verslag gemaakt. De contactambtenaar maakt dit verslag

tijdens het gehoor. Hij gebruikt hiervoor een computer waarin een standaard

rapportagedocument is opgenomen en waarvan bij aanvang van het eerste gehoor

een kopie is gemaakt. In dit document staat reeds een aantal gegevens dat tijdens dit

eerste gehoor is opgenomen. Het document kent een vaste indeling ofwel een lijst

met onderwerpen die in het gehoor aan de orde dienen te komen. Het document

functioneert zodoende niet alleen als leidraad voor het uiteindelijke verslag, maar

ook als richtsnoer en geheugensteuntje voor het afnemen van het gehoor.

Aan het einde van het gehoor vraagt de contactambtenaar aan de asielzoeker of hij

op- en aanmerkingen heeft over zijn werkwijze en die van de tolk en over de gang

van zaken tijdens het gehoor. Indien aanwezig, vraagt hij hetzelfde ook aan de

rechtshulpverlener. Eventuele op- en aanmerkingen worden in het verslag

opgenomen.
Ten slotte wordt de asielzoeker verteld dat hem het verslag nog wordt toegezonden

om het met behulp van rechtshulp van eventuele aanvullingen te voorzien en wordt

hij geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure.

2.4 Beoordeling van asielverzoeken

Uit de jurisprudentie blijkt dat bij de beoordeling van asielverzoeken een aantal

telkens terugkerende punten van belang zijn. In het algemeen wordt verlangd dat

de asielzoeker meer dan marginale activiteiten heeft verricht en dat hij hiermee

de negatieve aandacht van de autoriteiten op zich heeft gevestigd. Voorts wordt

vluchtelingschap slechts aangenomen indien uit beschikbare informatie over het

land van herkomst blijkt dat de overheid vervolgt of geen bescherming kan of wil

bieden tegen vervolging. Tevens wordt in de regel noodzakelijk geacht dat de vrees

voor vervolging, hoewel deze gebaseerd kan zijn op daadwerkelijke vervolging in het

verleden, ook voor de toekomst geldt, dus bij eventuele terugkeer naar het land van

herkomst (Terlouw, 1997). We gaan op deze punten dieper in.

Meer dan marginale activiteiten

In de regel speelt bij de beoordeling van asielverzoeken de vraag in hoeverre de

asielzoeker politiek actief is geweest en hiermee de negatieve aandacht van de

autoriteiten op zich gevestigd heeft. Als richtlijn geldt dat deze activiteiten meer dan

marginaal dienen te zijn. In de rechtspraktijk komt het vaak voor dat achtergrond-

activiteiten zoals het bieden van onderdak en het koken voor verzetsstrijders als
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marginale activiteiten worden beschouwd (Spijkerboer, 1994; Evenhuis e.a., 1996;

Terlouw, 1997).
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Vestiging van negatieve aandacht van autoriteiten

Niet altijd is de vraag of er sprake is van meer dan marginale activiteiten relevant.

Dit is onder meer het geval wanneer autoriteiten in het land van herkomst bepaalde

activiteiten - marginaal of niet - voldoende zwaarwegend achten om iemand te

vervolgen. Ook is dit het geval wanneer autoriteiten onderdanen vervolgen, niet

vanwege hun eigen daden, maar die van verwanten. Asielzoekers kunnen namelijk te

vrezen hebben voor wat 'afhankelijke vervolging' wordt genoemd: een vrees hebben

die niet is gebaseerd op persoonlijke ervaringen, maar op waarnemingen van wat in

vergelijkbare gevallen met andere personen is gebeurd.l ] In een dergelijk geval is bij

de beoordeling van het asielverzoek vooral de vraag van belang of de overheid in het

land van herkomst verwanten van dissidenten vervolgt of geen bescherming weet te

bieden tegen afhankelijke vervolging.

Vervolging dient aannemelijk te zijn

Kennis over het land van herkomst speelt een belangrijke rol bij de beoordeling

van asielverzoeken. Elk asielverzoek wordt weliswaar afzonderlijk in behandeling

genomen en afzonderlijk beoordeeld, maar dit betekent echter niet dat de beslissing

omtrent de gegrondheid van het verzoek uitsluitend wordt genomen op basis van

wat de asielzoeker bij zijn aanvraag verklaart. Altijd wordt nagegaan of zijn verkla-

ringen tegen de achtergrond van beschikbare informatie over de situatie in het land

van herkomst aannemelijk zijn. Over een land kan genoegzaam bekend zijn dat het

heersende regime dissidenten (en hun verwanten) in gevangenissen opsluit en

martelt. Ook kan bekend zijn dat in een bepaalde regio groepen van burgers slaags

zijn met elkaar en de vrouwen aldaar een gerede kans lopen slachtoffer te worden

van seksueel geweld. Dit soort kennis noemt men bij de IND 'landenspecifieke

informatie'. Deze wordt verzameld in de 'expertgroepen' en onder meer verkregen

aan de hand van ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken,

verslagen van mensenrechtenorganisaties en van wat de media dagelijks aan

buitenlands nieuws verspreiden. Gegeven wat bekend is over de situatie in het land

van herkomst, kunnen verklaringen van een asielzoeker al dan niet aannemelijk

worden geacht.

Vrees voor vervolging dient gegrond te zijn

Eerdere vervolging kan een belangrijke aanwijzing vormen dat een asielzoeker een

gegronde vrees heeft voor vervolging. Niettemin kan worden geoordeeld dat

11 In het UNCHR-Handbook staat beschreven dat de vrees voor vervolging'(...) need not necessarily be

based on the applicants own personal experience. What, for example, happened to his friends and

relatives and other members of the same racial or social group may welt show that his fear that sooner

or later he also will become a victim of persecution is welf-founded.'
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vervolging die in het verleden heeft plaatsgevonden geen reden is om aan te nemen

dat ook in de toekomst vervolging zou kunnen plaatsvinden. Zo kan de situatie in

het land van herkomst zijn veranderd (bijvoorbeeld andere machthebbers) of de

verklaringen van de asielzoeker het beeld oproepen dat deze het slachtoffer is

geworden van een incident of een samenloop van omstandigheden. Behalve dus de

vraag of sprake is geweest van daadwerkelijke vervolging, is ook de vraag van belang

of te verwachten valt dat de asielzoeker bij eventuele terugkeer vervolgd zal worden.

Het vluchtverhaal dient geloofwaardig te zijn

Bij de beoordeling van asielverzoeken is nog een ander punt van belang. Het betreft

de vraag of de verklaringen van asielzoekers consistent en juist zijn (zie bijlage 3,

stelling 9). De asielzoeker dient een logisch samenhangend en op juiste feiten

gebaseerd vluchtverhaal te hebben. Verklaringen worden derhalve gecontroleerd

op eventuele tegenstrijdigheden en onjuistheden door data, reisroutes, namen van

instituten, gevangenissen, steden en straten te controleren. Wanneer een asielzoeker

tegenstrijdige en onjuiste verklaringen aflegt, kan dit tot de conclusie leiden dat het

vluchtverhaal 'ongeloofwaardig' is.

2.5 Beslissingen

De asielprocedure dient ertoe de vraag te beantwoorden of er gegronde redenen zijn

om het verblijf van de asielzoeker te aanvaarden. Verblijfsaanvaarding is echter geen

kwestie van ja of nee. Het afwijzen of honoreren van een asielverzoek kent diverse

nuances en rechtsgevolgen.

Afwijzing

Er zijn twee momenten in de asielprocedure waarop een asielverzoek kan worden

afgewezen. Ten eerste kan het asielverzoek worden afgewezen in het aanmeld-

centrum alwaar binnen 24, uur wordt bepaald of de vreemdeling wordt toegelaten

voor opvang en verder onderzoek dan wel of zijn asielverzoek kennelijk ongegrond

en/of niet-ontvankelijk is. Ten tweede kan afwijzing plaatsvinden nadat de

vreemdeling nader is gehoord in het OC. Met afwijzing wordt dan de 'dubbele

afwijzing' bedoeld waarbij is vastgesteld dat zowel de aanvraag tot erkenning als

vluchteling (kennelijk) ongegrond is als ook dat er geen klemmende redenen van

humanitaire aard zijn om een verblijfsvergunning af te geven.

Tegen een afwijzende beslissing kan een asielzoeker in eerste aanleg in bezwaar

en/of beroep gaan. In tweede aanleg kan van een bezwaarschrift worden vastgesteld

dat het (kennelijk) ongegrond of niet-ontvankelijk is met als consequentie dat de .

eerder genomen beslissing gehandhaafd blijft, respectievelijk dat aan de gevolgen

van de eerder genomen beslissing niets verandert. In beroep kan de vreemdelingen-

rechter geen redenen zien de beschikking, waarin de beslissing is omschreven, te

laten herzien of te vernietigen.
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Verblijfsaanvaarding

Een asielverzoek kan zowel in eerste als tweede aanleg leiden tot een verblijfs-

aanvaarding. Ongeacht in welke aanleg deze aanvaarding plaatsvindt, zijn er

voor de asielzoeker twee positieve beslissingen mogelijk:

- Hij krijgt de 'vluchtelingenstatus' (A-status). Er is dan vastgesteld dat de

asielzoeker wordt vervolgd of gegronde redenen heeft te vrezen voor vervolging

op grond van zijn ras, godsdienst, politieke overtuiging, nationaliteit of het

behoren tot een bepaalde sociale groep. De asielzoeker wordt erkend als

vluchteling en heeft daarmee onder meer recht op een woning, recht op het

verrichten van arbeid, recht op bijstand en kinderbijslag en het recht op
gezinshereniging en gezinsvorming.

- Hem wordt om redenen van humanitaire aard een 'vergunning tot verblijf'

verstrekt (VTV-hum). Er is dan vastgesteld dat de aanvraag weliswaar geen

aanknopingspunten biedt de asielzoeker te erkennen als vluchteling, maar dat

er wel 'klemmende redenen van humanitaire aard' zijn om hem een VTV-hum

te verstrekken. De asielzoeker verkrijgt daarmee onder meer het recht op een

eigen woning, het recht op het verrichten van arbeid en het recht op bijstand

en kinderbijslag. Ook verkrijgt de asielzoeker daarmee het recht op gezins-

hereniging en gezinsvorming, zij het dat de mogelijkheden hiertoe in vergelijk

met als vluchteling erkenden beperkter zijn omdat voor hem hogere inkomens-

eisen gelden. De VTV-hum dient jaarlijks te worden verlengd. Na vijf jaar kan

deze worden omgezet in een vergunning tot vestiging.

Voorwaardelijke vergunning tot verblijf

Wanneer het asielverzoek in eerste aanleg is afgewezen en het bezwaar en/of beroep

niet tot een andere beslissing heeft geleid, dan wordt de vreemdeling verzocht

Nederland te verlaten dan wel uitgezet. Het kan echter zijn dat de vreemdeling

beleidsmatig niet verwijderbaar is. Hiervan is sprake indien de vreemdeling niet

kan worden teruggestuurd naar zijn land van herkomst omdat de algemene situatie

aldaar zo slecht is dat terugsturen onverantwoord zou zijn. In zo'n geval kan hem

een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV) worden verleend. De VVTV dient

jaarlijks te worden verlengd en kan worden ingetrokken als de situatie in het land

van herkomst verbetert. Indien de situatie onveranderd slecht blijft, kan de

vreemdeling na drie jaar in aanmerking komen voor een VTV.
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De ambtenaar in de asielprocedure

Ten tijde van het onderzoek is geconstateerd dat bij de IND op verschillende fronten

aan kwaliteitsverbetering wordt gedaan en dat het hierbij grofweg twee typen van

activiteiten centraal staan: (1) het verschaffen van heldere en eenduidige richtlijnen

aan contact- en beslisambtenaren gericht op standaardisatie van werkprocessen en

producten en (2) het opleiden, trainen en begeleiden van ambtenaren gericht op het

verbeteren van de kwaliteit van gehoren, gehoorverslagen en beschikkingen. 12

In dit hoofdstuk wordt eerst beschreven welke richtlijnen zoal van betekenis zijn

voor het handelen van ambtenaren. Vervolgens wordt beschreven welke waarborgen

de asielprocedure kent opdat ambtenaren zich conform de richtlijnen gedragen en

of er richtlijnen bestaan met betrekking tot vrouwen en vrouwspecifieke problemen.

Daarna wordt uiteengezet welke opleiding, training en begeleiding nieuwkomers bij

de IND krijgen. Tevens zal worden ingegaan op de bijscholing van ambtenaren. Ten

slotte komt de vraag aan de orde in hoeverre sekse en seksespecifieke problemen

van asielzoekers aandachtspunten zijn in de opleiding van ambtenaren, het

cursusaanbod en het interne overleg binnen de IND.

3.1 Richtlijnen voor het handelen

Het verdrag van Genève en het daarbij behorende protocol van New York vormen

een belangrijke leidraad voor de behandeling en beoordeling van asielverzoeken.

Zij vormen echter niet de enige leidraad.

Ten eerste hoeft een verblijfsaanvaarding van een asielzoeker niet per se gebaseerd

te zijn op gegronde vrees voor vervolging. Zoals al eerder is beschreven, kunnen

asielzoekers ook tot Nederland worden toegelaten indien daartoe 'klemmende

redenen van humanitaire aard' zijn. Dit betekent dat naast het verdrag van Genève

ook andere verdragen (zoals het Europese verdrag van de rechten van de mens) en

nationale regelgeving van betekenis zijn. Bijzondere betekenis heeft in dit opzicht

het 'traumatabeleid' dat ambtenaren criteria aanreikt om te kunnen vaststellen of

een asielzoeker dermate getraumatiseerd is door gebeurtenissen en ervaringen in

het land van herkomst, dat deze in aanmerking komt voor een VTV-hum (in dit

verband ook wel trauma-VTV genoemd).

Ten tweede worden asielverzoeken behandeld en beoordeeld tegen de achtergrond

van informatie over het land van herkomst. Een asielverzoek wordt niet enkel beoor-

12 De opleidingssituatie zoals deze staat beschreven in dit hoofdstuk is in overeenstemming niet de stand

van zaken ten tijde van het onderzoek. Inmiddels is de opleidingssituatie aanzienlijk verbeterd. Een

toelichting hierop wordt in bijlage 9 gegeven.



Hoofdstuk 3 22

deeld aan de hand van wat de asielzoeker verklaart over wat hij heeft meegemaakt

en wat hij denkt dat zal gebeuren indien hij naar zijn land terugkeert. Ook weegt

mee, zoals we in hoofdstuk 2 al beschreven, wat bekend is over de situatie in het

land van herkomst. Behalve dus de in verdragsteksten vastgelegde rechten, is ook

landenspecifieke informatie richtinggevend voor het handelen van ambtenaren.

Veel van deze landenspecifieke informatie is opgenomen in de zogeheten werk-

instructies. Hierin is onder meer aangegeven wat `probleemlanden' zijn en wat

indicaties en contra-indicaties zijn voor toekenning van een A-status, VTV of VVTV.

Voorts bevatten de werkinstructies aanwijzingen over verwijdering van asielzoekers,

welke prioriteiten er bij afdoening gelden, waar nadere informatie kan worden

verkregen en welke beroepszaken relevant zijn. Vrijwel wekelijks worden de werk-

instructies gewijzigd. Soms komen door de wijzigingen oude werkinstructies te

vervallen. Met enige regelmaat ontvangen de IND-ambtenaren een wijzigings-

overzicht.

Ten derde kan erop worden gewezen dat naast het verdrag van Genève procedurele

richtlijnen bestaan om een zorgvuldige, objectieve en rechtsgelijke behandeling van

asielzoekers te waarborgen. De asielprocedure kent onder meer een stelsel van

rechtsbeschermingsmogelijkheden, zorgvuldigheidsprocedures en gedragsregels. 13

Ten vierde kan worden gewezen op het rechtsvormende karakter van de asiel-

praktijk. Geen enkele asielaanvraag wordt blanco beoordeeld. Altijd weegt een

beslisambtenaar bij de beoordeling van een asielverzoek mee welke beslissingen

in vergelijkbare gevallen door collega's en rechters zijn genomen. Zodoende vormt

ook het geheel van eerdere beslissingen en jurisprudentie een richtinggevend kader

voor het handelen.

Belangrijkste richtlijnen

Al met al kent de asielprocedure diverse richtlijnen voor het handelen. De vraag

is nu welke richtlijnen IND-ambtenaren in de alledaagse praktijk als belangrijk

ervaren. In de interviews, gehouden in de zomer van 1996, vroegen we de ambte-

naren hiernaar. In volgorde van belangrijkheid blijken dit voor contactambtenaren

de volgende richtlijnen te zijn: (1) werkinstructies (2) gedragscode/gedragsricht-

lijnen contactambtenaren, (3) standaardrapportagedocument en (4) informatie

van expertgroepen. Voor beslisambtenaren ziet deze volgorde er als volgt uit:

(1) werkinstructies (waaronder instructies voortvloeiend uit het traumatabeleid),

(2) ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, (3) berichten van

Amnesty International en van andere mensenrechtenorganisaties, (4) informatie

van expertgroepen, (5) jurisprudentie en juridische handboeken, (6) Vreemdelingen-

circulaire en (7) het Verdrag van Genève.

13 Wat de zorgvuldigheidprocedures betreft kan worden gewezen op de scheiding tussen het horen van

asielzoekers door contactambtenaren en de beoordeling van asielverzoeken door beslisambtenaren.

Wat gedragsregels betreft kan onder meer worden verwezen naar de 'Gedragscode contactambtenaren'

die is opgenomen in de Regeling Tolken (Ministerie van Justitie, 1995).
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Bezien we deze antwoorden dan valt op dat zowel contact- als beslisambtenaren een

grote waarde toekennen aan de werkinstructies en dat zij concrete aanwijzingen en

actuele informatie kennelijk belangrijker achten dan meer algemeen geformuleerde

normen zoals die te vinden zijn in onder meer het Verdrag van Genève en juridische

handboeken.

Waarborgen

Vanuit het oogpunt van een zorgvuldige en rechtsgelijke behandeling en beoorde-

ling van asielverzoeken, acht de IND het van belang dat het handelen van ambte-

naren zo veel als mogelijk in overeenstemming is met wat op grond van bestaande

richtlijnen van hen mag worden verwacht. In termen van kwaliteitsbeleid gaat het

dan om het waarborgen dat wat op papier staat ook werkelijk gebeurt. Hiertoe zijn

binnen de IND procedures ontwikkeld die er op gericht zijn te (kunnen) controleren

of ambtenaren zich naar de geldende richtlijnen gedragen en/of deze op een juiste

wijze toepassen. Maar ook zijn er, zo zal uit het hiernavolgende blijken, niet bewust

gecreëerde vormen van toezicht en controle waaraan een waarborgfunctie kan

worden toegekend.

Aan zowel contact- als beslisambtenaren is gevraagd welke organisatorische

voorzieningen, gewoonten en mechanismen de asielprocedure zoal kent opdat

gewaarborgd is dat zij handelen in overeenstemming met de vele en regelmatig

veranderende richtlijnen. Uit de antwoorden blijkt dat contactambtenaren een

belangrijke waarborg zien in de steekproefsgewijze controle van gehoorverslagen

door teamcodrdinatoren of teamleiders en in de feedback van beslisambtenaren

in geval een verslag in positieve dan wel negatieve zin opvalt. Uit op- en aanmer-

kingen kan dan bijvoorbeeld blijken dat een contactambtenaar zich niet aan

bepaalde richtlijnen heeft gehouden: dat hij bijvoorbeeld bepaalde dingen niet

heeft gevraagd aan de asielzoeker of juist dingen heeft gevraagd die er voor de

beoordeling van een asielverzoek niet toe doen. Voorts blijkt dat contactambte-

naren een waarborg zien in het feit dat rechtshulpverleners de gehoren bijwonen

en de gehoorverslagen inzien.

Beslisambtenaren kennen een vitale waarborgfunctie toe aan het 'resumptie-

systeem'. Dit houdt in dat niemand de door hem of haar geconcipieerde beschikking

ondertekent en dat ervaren beslisambtenaren (resumptoren) alle voorgenomen

beslissingen in overweging nemen. De ambtenaren die de beschikkingen maken

(concipiënten), kunnen zodoende worden gecorrigeerd. Naast deze formele

vorm van toetsing bestaat er ook informele collegiale toetsing. Veel van de beslis-

ambtenaren leggen namelijk in twijfelgevallen hun voorgenomen beslissingen voor

aan collega's. Ook hieraan kennen zij een waarborgfunctie toe.
Voorts komt uit de interviews naar voren dat beslisambtenaren, net als contact-

ambtenaren, nadrukkelijk te maken hebben met het wakende oog van personen en

instanties buiten de IND. Een aantal beslisambtenaren gaf aan dat zij voortdurend

rekening (moeten) houden met het feit dat in principe elke beslissing in een
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bezwaarprocedure kan stuiten op een verweer door rechtshulpverlening en dat

deze ook kan worden getoetst door de vreemdelingenrechter.
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. Richtlijnen ten aanzien van vrouwen

In hoeverre zijn er aparte richtlijnen aanwezig voor vrouwen en vrouwspecifieke

problemen? Om deze vraag te beantwoorden zijn ten tijde van het onderzoek de

werkinstructies, de Vreemdelingencirculaire en het Reglement tolken op hun inhoud

geanalyseerd. In de Vreemdelingencirculaire bleek geen enkele op vrouwen of

vrouwspecifieke problemen betrekking hebbende richtlijn te vinden. Ook in de

werkinstructies werden geen algemene richtlijnen ten aanzien van vrouwen en of

vrouwspecifieke problemen aangetroffen. Wel werden twee richtlijnen aangetroffen

betrekking hebbend op specifieke problemen die vrouwen uit bepaalde landen treft:

één over vrouwenbesnijdenis als een indicatie voor VTV-verlening aan vrouwelijke

asielzoekers uit Somalië en één over verzet tegen kledingvoorschriften door Iraanse
vrouwen. In het Reglement tolken (Ministerie van justitie, 1995) troffen we onder

het kopje 'Gedragscode contactambtenaren' een artikel aan (artikel 12e) waarin is

geregeld dat een contactambtenaar de asielzoeker dient te informeren over de

mogelijkheid dat hij of zij kan verzoeken om een contactambtenaar en/of tolk van

de door hem of haar gewenste sekse indien blijkt dat er iets is voorgevallen op

seksueel gebied dat in relatie staat tot de asielaanvraag. Hoewel het artikel niet

expliciet over vrouwen spreekt, blijkt het in de praktijk (zie paragraaf 3.4.) wel met

name op vrouwelijke asielzoekers van toepassing te zijn.

Behoudens het bovengenoemde zijn verder geen seksespecifieke richtlijnen

aangetroffen.

3.2 Opleiding en begeleiding van ambtenaren

Hoe is het gesteld met de opleiding, training en begeleiding van IND-ambtenaren en

in hoeverre wordt hierbij aandacht besteed aan sekse en seksespecifieke problemen?

Om deze vraag te beantwoorden zijn ten tijde van het onderzoek interviews met

contact- en beslisambtenaren gehouden. Hierin werd gevraagd welke opleiding

nieuwkomers krijgen en hoe zij worden begeleid, welke trainingen en cursussen zij

volgen en in hoeverre sekse en seksespecifieke problemen aandachtspunten zijn in

de opleiding en het cursusaanbod.

Contactambtenaren

Uit de destijds gehouden interviews blijkt dat aankomende contactambtenaren een

'on the job training' krijgen in combinatie met een cursus vreemdelingenrecht. Dit

houdt in dat zij enkele weken meelopen met ervaren contactambtenaren en tussen-

tijds enkele dagdelen worden onderricht in de beginselen van het vreemdelingen-

recht. In het begin van de 'meeloopperiode' kijkt de nieuwkomer nog toe hoe een en

ander in zijn werk gaat, maar na verloop van tijd neemt hij onder het toeziend oog



De ambtenaar in de asielprocedure 25

van zijn begeleider, zelf een aantal gehoren af. Indien naar het oordeel van de

ervaren contactambtenaar alles goed gaat, wordt de nieuwkomer geacht als

contactambtenaar op eigen benen te staan.14

Aan de begeleiding die de contactambtenaren vervolgens krijgen is blijkens de

interviews het nodige te verbeteren. Incidenteel krijgt een nieuwkomer een mentor

toegewezen, maar van een eenduidige begeleidingsstructuur voor contactambte-

naren was ten tijde van het onderzoek volgens de geïnterviewden geen sprake.

Sinds 1995 is een bijscholingsprogramma voor contactambtenaren operationeel,

bestaande uit drie cursussen: (1) interview- en gesprekstechnieken (2) interculturele

communicatie (ook wel de 'KIT'-cursus genoemd omdat deze wordt gegeven aan het

Koninklijk Instituut voor de Tropen) en (3) schriftelijk rapporteren.

Over de cursussen zijn de door ons geïnterviewde contactambtenaren over het

algemeen gematigd enthousiast. De cursus interview- en gesprekstechnieken wordt

als meest leerzaam beoordeeld vanwege de aandacht voor non-verbale communi-

catie en de praktisch waardevolle technieken om 'tot mensen door te dringen'.

Minder positief zijn de contactambtenaren over de 'KIT'-cursus. Hun oordeel is dat

veel van wat in de cursus over culturen en culturele achtergronden wordt verteld

reeds bekend is en vanuit een nogal eenzijdig standpunt wordt gebracht. Voorts zijn

ze van oordeel dat het de cursus aan een vertaalslag naar de praktijk ontbreekt.

Een van de contactambtenaren vertelde dat hij een tijdje stage heeft gelopen bij

beslisambtenaren en beschikkingen heeft gemaakt. Volgens hem zouden alle

contactambtenaren zo'n stage moeten doen: Je krijgt dan meer gevoel voor wat

voor de beoordeling van een asielverzoek wel en niet relevant is.

Beslisambtenaren

Voorts blijkt uit de destijds gehouden interviews dat aankomende beslisambtenaren

een introductiecursus van twee tot vier weken krijgen bestaande uit de onderdelen:

vreemdelingenrecht15, schriftelijk formuleren'6 en beschikkingen slaan. Na deze

introductiecursus bestaat hun werk uit het behandelen van eenvoudige reguliere

zaken zoals gezinsherenigingen. Na verloop van tijd gaan zij eenvoudige asielzaken

14 De contactambtenaren die wij interviewden waren vrijwel allen ervaren contactambtenaren met een

politie-achtergrond. De hier gegeven schets is gebaseerd op wat ten tijde van het onderzoek gebeurde.

Over hun eigen inwerkperiode vertelden zij een ander verhaal. De meesten van hen vertelden namelijk

dat zij vrijwel direct na binnenkomst 'voor de leeuwen werden geworpen'. Aldus een contactambtenaar:

' 's Morgens werd mij een en ander verteld over de organisatie en het werk. 's Middags nam ik het

eerste gehoor af.' Deze gang van zaken is echter niet meer actueel. Zo'n vijf jaar geleden bestond de

personele instroom bij de tND vooral uit politieambtenaren die bij de vreemdelingendienst hadden

gewerkt. Van hen werd verwacht dat ze een gehoor konden afnemen vanwege hun (ver)hoorervaring

als politieambtenaar.

15 Het betreft een interne cursus die onder meer wordt gegeven door beslisambtenaren die lid zijn van

een expertgroep.

16 Het betreft een speciaal voor beslisambtenaren ontwikkelde cursus die wordt gegeven door een in

Rijswijk gevestigd kantoor dat gespecialiseerd is in cursussen schrijfvaardigheid.
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doen. Het gaat dan om aanvragen van asielzoekers uit landen waarover betrekkelijk
veel en eensluidende informatie beschikbaar is (landen zoals Somalië en ex-Joego-

slavië). Als ze hiermee enige ervaring hebben opgedaan krijgen ze zo af en toe een

moeilijker asielzaak toegeschoven.

Elke aankomende beslisambtenaar krijgt een resumptor en/of mentor als begeleider

toegewezen. Deze blijkt vooral een reservefunctie te hebben: indien echt nodig kan

een junior beslisambtenaar de hulp of het advies van zijn begeleider inroepen. Uit

de interviews blijkt dat men over het algemeen redelijk tevreden is over de bestaande

begeleidingsstructuur en praktische invulling ervan.

Beslisambtenaren volgen zo nu en dan een cursus om hun kennis op te frissen en/of

te verbreden. Een voorbeeld hiervan is de cursus Algemene Wet Bestuursrecht,

waarin vooral wordt ingegaan op de vraag welke consequenties de wet heeft voor

de motivering van beslissingen. Een ander voorbeeld betreft de 'verdiepingscursus

asielrecht' die aan de Universiteit van Utrecht wordt gegeven, waarin zaken aan de

orde komen zoals desertie, dienstweigering, vrouwelijke asielzoekers, waarheids-

vinding en culturele achtergronden.

Sekse en seksespecifieke problemen

De vraag is nu in hoeverre sekse en seksespecifieke problemen aan de orde komen

in de cursussen en trainingsprogramma's die contact- en beslisambtenaren volgen.

Uit de destijds gehouden interviews blijkt dat in de 'KIT'-cursus voor contactambte-

naren zijdelings enige aandacht is besteed aan vrouwenbesnijdenis en het horen van

vrouwen en dat in de verdiepingscursus voor beslisambtenaren aan de universiteit

van Utrecht een module is gewijd aan vrouwelijke asielzoekers.

Meer in het algemeen komt het beeld naar voren dat in het cursus- en trainings-

aanbod de nodige aandacht is voor culturele achtergronden van asielzoekers en de

vraag hoe hiermee kan worden omgegaan. In het kader hiervan komt soms terloops

een vrouwspecifiek probleem aan de orde. Niet is gebleken dat in het opleidings- en

cursusaanbod substantieel en op samenhangende wijze aandacht wordt besteed aan

vrouwen en vrouwspecifieke problemen zoals verkrachting, besnijdenis, gedwongen
abortus en discriminatie op grond van sekse.

3.3 Overleg

Welke vormen van formeel en informeel overleg zijn er binnen de IND en in hoeverre

zijn sekse en seksespecifieke problemen aandachtspunten in het overleg?

Formeel overleg

Uit interviews met contactambtenaren blijkt dat zij onderling maandelijks à

tweemaandelijks een overleg voeren in districts- of unitverband, dat het overleg

veelal over nieuwe werkinstructies en actuele informatie uit expertgroepen gaat en

dat zij mede hierdoor het overleg vooral als een moment ervaren waarop zij door
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hun unithoofd of teamcoárdinator worden bijgepraat over het beleidsgebeuren

in Den Haag.17

De interviews met beslisambtenaren leveren het volgende beeld op. In unit- of

teamverband hebben zij wekelijks dan wel tweewekelijks overleg met elkaar. Vaste

punten op de overlegagenda zijn: nieuwe werkinstructies, actuele informatie van

de expertgroepen en recente ambtsberichten van Buitenlandse Zaken. Met het

oog op een rechtsgelijke behandeling van asielverzoeken, wordt zeer veel waarde

gehecht aan een eenduidige interpretatie, dus goede afstemming. Voorts kunnen

onderwerpen van overleg zijn: jurisprudentie, informatisering (EDS en INDIS),

organisatorische veranderingen, externe contacten en afspraken (bijvoorbeeld met

de Vreemdelingendienst), instroom-, productie- en uitstroomcijfers (Stappenplan

Justitie) en beslissingen van het management.

27

Informeel overleg

In de interviews gaven contactambtenaren aan dat zij elkaar ontmoeten

voorafgaande en na afloop van gehoren die zij in diverse opvangcentra afnemen.

Soms spreken zij dan met elkaar over het werk. Hoewel contactambtenaren een

standplaats hebben, ontbreekt voor hen meestal een vaste werkplek waardoor zij

niet bij elkaar kunnen binnenlopen of elkaar snel zullen treffen voor een gesprek

op de gang.

Ten tijde van het onderzoek bleek een 'intervisieprogramma' te lopen gericht op

de verbetering van de communicatie onder contactambtenaren. Het betreft een

programma dat in 1996 van start is gegaan met een introductiecursus waarna

groepjes zijn gevormd bestaande uit 4 à 5 contactambtenaren die regelmatig

ervaringen uitwisselen en met elkaar spreken over allerlei zaken die het werk

aangaan.

Anders dan contactambtenaren, beschikken beslisambtenaren over een vaste

werkplek. Beslisambtenaren zeggen gemakkelijk bij elkaar binnen te lopen. Veelal

is de aanleiding hiertoe een concrete zaak. Zij vragen dan aan collega's een second

opinion te geven. Maar ook zeggen beslisambtenaren over meer algemene kwesties

te praten, bijvoorbeeld over de vraag hoe de geloofwaardigheid van een verklaring

het meest effectief en betrouwbaar kan worden getoetst.

Sekse als onderwerp van overleg

Uit de interviews komt het beeld naar voren dat het onderwerp vrouwen en

vrouwspecifieke problemen niet echt leeft onder contact- en beslisambtenaren.

Uit antwoorden op vragen blijkt dat het onderwerp zelden of nooit op de overleg-

agenda staat en dat ook in het kader van informeel overleg hierover zelden wordt

gesproken. Slechts incidenteel en naar aanleiding van een zaak wil het wel eens

17 De IND kent vier districten (Noordoost, Noordwest, Zuidwest en Zuidoost). Voorts kent eik van de

districten twee of meer units.
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voorkomen dat bepaalde problemen aan de orde zijn. Contactambtenaren zeggen

dat het dan om kwesties gaat zoals: hoe ver ga je met het vragen naar details over

verkrachting? Voorbeelden van wat beslisambtenaren zeggen te bespreken zijn: is

met het oog op eventuele A-status-verlening in deze zaak de verkrachting singled out

(op de persoon gericht)? en is met het oog op een eventueel trauma-VTV in deze zaak

een relatie te leggen tussen de verkrachting (traumatische ervaring) en de beslissing

om te vluchten?

3.4 Doet sekse ertoe?

Uit het voorgaande blijkt dat er niet of nauwelijks richtlijnen bestaan ten aanzien

van sekse en aan sekse gerelateerde problematiek en dat deze thematiek nauwelijks

speelt bij de opleiding van ambtenaren en in het overleg dat zij met elkaar voeren.

Doet sekse er dan helemaal niet toe? Aan ambtenaren vroegen we of het hen

uitmaakt dat zij een mannelijke of vrouwelijke asielzoeker voor zich hebben.

Voorts vroegen we of de sekse van de ambtenaar mogelijk een rol zou kunnen

spelen bij de behandeling en beoordeling van asielverzoeken.

Sekse van de asielzoeker

Op de aan contactambtenaren voorgelegde vraag of het hen uitmaakt of zij een

vrouw of man voor zich hebben, antwoordden zij in eerste instantie stellig ont-

kennend, daarmee de indruk vestigend dat zij sekseneutraal denken en handelen.

Niettemin blijkt uit antwoorden op nader gestelde vragen dat zij in hun handelen op

sommige punten wel degelijk rekening houden met, of zich laten beïnvloeden door

de sekse van de asielzoeker. We citeren een aantal gehoorde uitspraken:

- 'Wellicht ben ik tegenover mannen iets makkelijker hard dan tegenover

vrouwen.'

- 'Bij een vrouw heb ik eerder het idee: dit wordt niet zo'n lang verhaal.'

- 'Je vraagt bij vrouwen meestal naar activiteiten van de man, andersom zelden.'

- 'Ik ga bij vrouwen dieper in op de problemen van de man, omdat die meestal

aanleiding waren voor het vertrek.'

- 'Bij vrouwen vraag ik expliciet naar seksuele mishandeling.'

Een aantal van de contactambtenaren zei niet uit te sluiten dat zij zich onwillekeurig

of onbewust toch anders gedragen dan zij wensen. Iemand zei:

- 'Ik kan wel denken dat ik geen onderscheid maak, maar onwillekeurig zal ik het

waarschijnlijk wel doen.'

In hun eerste reactie op de vraag of het hen uitmaakt dat zij een vrouw of man voor

zich hebben, waren beslisambtenaren minder stellig dan contactambtenaren.

Beslisambtenaren benadrukten in hun antwoorden vooral dat sekse in principe geen

verschil mag maken. Zij blijken bij de beoordeling van een asielverzoek als regel te

hanteren dat het in eerste instantie om de zaak dient te gaan en niet om de vraag of

een asielzoeker een man of een vrouw is. Een ambtenaar formuleerde dit als volgt:
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- 'Meestal lees ik een verslag zonder erop te letten of de asielzoeker een man of

een vrouw is. Daar let ik in eerste instantie niet op, wel uit welk land iemand

komt.'

Niettemin onderkenden sommige beslisambtenaren dat zij bij de beoordeling van

asielverzoeken aan sekse gerelateerde accenten leggen. Een aantal uitspraken:

- 'Bij vrouwen kijk ik vooral of ze haar land heeft verlaten vanwege eigen

problemen of alleen vanwege problemen van haar man.'

- 'Bij vrouwen heb je meer aandacht voor seksueel geweld, zeker omdat onder de

asielzoeksters veel Somalische zijn.'

Al met al lijken IND-ambtenaren geen verschil te willen maken, maar dit bewust en

onbewust toch te doen.

Sekse van de ambtenaar

Soms kan het van belang zijn van welke sekse de contactambtenaar is. Asielzoekers

kunnen namelijk verzoeken om een contactambtenaar en/of tolk van de door hem

gewenste sekse. Uit de interviews blijkt dat dergelijke verzoeken vrijwel altijd

worden gehonoreerd. Hoewel voor het honoreren van dit verzoek als criterium geldt

dat vrouwen ervaringen hebben of bedreigd zijn met seksueel geweld, speelt dit in

de praktijk nauwelijks een rol. Ongeacht de reden van het verzoek, wordt hieraan

vrijwel altijd gehoor gegeven. Vrijwel altijd, want soms blijkt het praktisch niet

mogelijk om een vrouwelijke tolk te vinden.

Volgens de gedragscode dient de contactambtenaar bij aanvang van het gehoor de

asielzoeker te wijzen op de mogelijkheid dat hij kan verzoeken om een ambtenaar

en/of tolk van zijn eigen sekse (niet alle contactambtenaren zeggen dit te doen).

Bij de voorbereiding op het gehoor door rechtshulpverlening worden asielzoekers

in de regel al op deze mogelijkheid gewezen. Indien asielzoekers hiervan gebruik

wensen te maken, doet ook meestal de rechtshulpverlener namens zijn cliënt een

verzoek. Een andere reden is dat contactambtenaren het praktischer vinden de

vrouwelijke asielzoeker pas op deze mogelijkheid te wijzen wanneer in de loop

van het gehoor het vermoeden rijst dat zij ervaringen zou kunnen hebben met

seksueel geweld.

Volgens contactambtenaren maken vrouwelijke asielzoekers in het algemeen weinig

gebruik van de mogelijkheid om te worden gehoord door een vrouwelijke contact-

ambtenaar. Hoewel bij de planning van gehoren rekening wordt gehouden met

de sekse van asielzoekers18 komt het regelmatig voor dat het gehoor van een

18 Er zijn in principe voldoende mogelijkheden aanwezig om vrouwelijke asielzoekers te horen door

vrouwelijke contactambtenaren. De afgelopen jaren is namelijk een personeelsbeleid gevoerd gericht

op het vergroten van het aandeel vrouwelijke contactambtenaren (en ook beslisambtenaren). Blijkens

de cijfers is dit beleid succesvol. Uitgedrukt in fte, was in 1992 het aandeel vrouwelijke contact-

ambtenaren 22,0%. In vier jaar tijd is dit aandeel gestegen naar 38,6%. Ook onder beslisambtenaren

is het aandeel vrouwelijk werknemers gestegen: van 39,6% in 1992 naar 48,2% in 1996 (zie bijlage 5,

tabellen 1 en 2).
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vrouwelijke asielzoeker, inclusief het seksueel gevoelige gedeelte, volledig door

de mannelijke contactambtenaar wordt afgenomen en/of door een mannelijke tolk

wordt vertaald. Mannelijke contactambtenaren zeggen hierover dat deze gesprekken

naar hun gevoel in de regel goed verlopen en dat zij het idee hebben dat vrouwen er

niet per definitie problemen mee hebben om over seksueel gevoelige onderwerpen

met mannen te praten. Zij sluiten niet uit dat vrouwen in sommige gevallen hierover

zelfs makkelijker met een man dan een vrouw praten.

De tekst van de gedragscode is zo opgesteld dat ook mannelijke asielzoekers kunnen

verzoeken om een contactambtenaar dan wel tolk van de eigen sekse. In de praktijk

worden deze verzoeken echter zelden gehonoreerd omdat naar het oordeel van

contactambtenaren deze mannen zo'n verzoek veelal niet doen omdat zij slachtoffer

zijn van seksueel geweld, maar geen vrouw als contactambtenaar of tolk accepteren.

Dit leidt tot de constatering dat waar bij vrouwen het criterium van mogelijk

slachtofferschap van seksueel geweld nauwelijks speelt, dit criterium wel strikt

gehanteerd lijkt te worden bij de beoordeling van verzoeken van mannen.



4

Vrouwelijke asielzoekers

Wat onderscheidt vrouwelijke van mannelijke asielzoekers? Als er verschillen zijn

tussen de posities van asielzoekende vrouwen en mannen is het niet waarschijnlijk

dat alleen sekse hierbij een rol speelt. Het is waarschijnlijker dat hiermee verband

houdende factoren een rol spelen. In dit verband wordt wel gesproken over 'gender'.

Dit hoofdstuk bedoelt een schets te geven van 'de' vrouwelijke asielzoeker. Onder

meer zal worden nagegaan waar vrouwelijke asielzoekers vandaan komen en wat

hun vluchtmotieven zijn. Tevens zal worden nagegaan of er een bepaald patroon is

te herkennen in achtergrondkenmerken zoals leeftijd, burgerlijke staat, kinderen

en opleidingsniveau. Hiertoe zal gebruik worden gemaakt van IND-gegevens en

gegevensmateriaal dat ten behoeve van een eerder door het WODC uitgevoerd

onderzoek is verzameld (Doornhein en Dijkhoff, 1996). Ook zal gebruik worden

gemaakt van interviewgegevens die in het kader van dit onderzoek zijn verzameld.

Asielzoekers die samen met hun partner vluchten

Elke asielzoeker dient zelfstandig een asielverzoek in en wordt apart en individueel

gehoord. Ten overvloede wellicht: dit geldt ook voor vrouwen die samen met hun

partner vluchten. In het gehoor dat met hen wordt gehouden kan evenwel blijken

dat zij zich beroepen op de motieven van hun echtgenoot. In die gevallen zullen bij

de beoordeling van het asielverzoek vooral de verklaringen van de man van belang

zijn. Dit heeft echter niet tot gevolg dat wanneer het asielverzoek tot verblijfsaan-

vaarding leidt, de vrouw daarom een 'afhankelijke' verblijfstitel krijgt, dat wil zeggen

een verblijfstitel die afhankelijk is van (de verblijfstitel van) haar partner. Wanneer

namelijk de man wordt erkend als vluchteling, wordt ook altijd de vrouw als zodanig

erkend, tenzij zij een andere nationaliteit heeft. 19 Indien het asielverzoek van de

man tot VTV-humanitair leidt, krijgt vrijwel altijd ook de vrouw een zelfstandige

verblijfsvergunning.

Anders is het wanneer een vrouw een asielverzoek indient terwijl haar partner

reeds in Nederland verblijft en al een verblijfstitel heeft. Dan kan het bijvoorbeeld

gebeuren dat, wanneer het asielverzoek van de vrouw wordt afgewezen, zij via

reguliere weg een VTV onder beperking van verblijf bij echtgenoot krijgt.

19 Indien de vrouw de nationaliteit heeft van een ander en veilig land, bestaat er immers de mogelijkheid

dat zij zich (met haar man) aldaar vestigt. Wanneer de vrouw wordt erkend als vluchteling wordt als

achterliggende argumentatie wel genoemd dat als de man gegronde vrees heeft voor vervolging, dit

vanwege verwantschap en mogelijke afhankelijke vervolging, ook voor de vrouw geldt.
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Categorieën asielzoekers

Vrouwelijke asielzoekers kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën, te

weten vrouwen die samen met hun partner vluchten en zelfstandig komende

vrouwen. Omdat veel vrouwelijke asielzoekers behorend tot de eerste categorie

een beroep doen op de motieven van hun partner en omdat eventuele verblijfs-

aanvaarding gebaseerd kan zijn op diens verklaringen, is in het onderzoek onder-

scheid gemaakt tussen zelfstandig komende vrouwen, zelfstandig komende mannen

en gezamenlijk komende partners. Met zelfstandig komende vrouwen doelen we op

de categorie vrouwelijke asielzoekers die geen partner heeft of zonder partner naar

Nederland vlucht en waarvan het asielverzoek wordt beoordeeld op basis van hun

eigen verklaringen. Het feit dat deze vrouwen zonder partner vluchten, betekent

overigens niet dat zij in alle gevallen ook alleen komen. In de regel hebben ze

hun kinderen bij zich. Soms vluchten zij tegelijkertijd met familieleden en/of

kennissen.20

Voor zelfstandig komende mannen geldt in grote lijnen hetzelfde, zij het dat zij

meestal wel alleen zijn en in uitzonderlijke gevallen kinderen bij zich hebben. We

spreken van partners indien man en vrouw gezamenlijk naar Nederland komen en

tegelijkertijd een aanvraag indienen.21 Meestal hebben partners kinderen bij zich.

In een enkel geval nemen ze één of meer familieleden mee.

4.1 De vrouwelijke asielzoeker: schets op basis van dossiergegevens

De jaarlijkse aantallen vrouwelijke asielzoekers zijn in de loop der jaren toegenomen.

Op zich is dat niet zo veelzeggend omdat ook het totale aantal asielverzoeken dat

jaarlijks wordt ingediend sinds 1985, zij het met fluctuaties, gaandeweg is toege-

nomen. Figuur 1 laat zien dat in de periode 1985-1997 het aantal jaarlijks ingediende

asielverzoeken is verdrievoudigd. Tevens laat het zien dat na een forse stijging in

1993 en 1994, het aantal verzoeken in 1995 en 1996 is afgenomen, maar sinds 1997

weer toeneemt.

Het aandeel van vrouwen in de asielpopulatie is ook toegenomen. Volgens cijfers

van de IND is hun aandeel vanaf 1985 tot en met 1996 van 14% naar 36% gestegen.

Figuur 1 laat zien dat deze stijging in de periode 1989-1991 spectaculair is en dat het

aandeel van vrouwelijke asielzoekers daarna op ongeveer een derde van de totale

20 In het voorjaar van 1994 zijn door de United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) richt-

lijnen opgesteld voor de behandeling en opvang van alleen komende minderjarige asielzoekers (ama's).

Sindsdien vormen in het Nederlands asielbeleid de ama's een aparte categorie asielzoekers (Van den

Bedera, 1994). Onder de zelfstandig komende vrouwen die in het onderzoek zijn betrokken bevinden

zich ook ama's. Omdat deze minderjarige vrouwen in de periode waarop de gegevens betrekking

hebben, nog niet als een aparte catégorie werden beschouwd, is in dit rapport geen onderscheid

gemaakt tussen volwassen en minderjarige vrouwen.

21 Hieronder is ook begrepen de omstandigheid dat een van de partners een asielverzoek doet en dat na

enige tijd, in ieder geval nog voordat over zijn of haar verzoek is beslist, ook de partner een aanvraag

indient. Beide asielverzoeken vormen dan één dossier.
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Figuur 1: Aantal asielverzoeken en het aandeel van vrouwelijke asielzoekers (1985-1996)
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populatie blijft steken. Nadrukkelijk zij echter vermeld dat de vrouwen die in deze

IND-cijfers zijn betrokken niet alleen zelfstandig komende vrouwen zijn, maar ook

vrouwen die tegelijkertijd met hun partner een aanvraag indienen en meisjes die

met hun ouders meekomen.

Indien we ons baseren op de WODC-gegevens22 en alleen naar de categorie zelf-

standig komende vrouwen kijken, dan blijkt het volgende. Is hun aandeel in de

totale asielpopulatie in het tijdvak 1983-1989 ongeveer 13%, in het tijdvak 1990-1992

is dit ruim 19%. Ook hier zien we een stijging. Vergelijken we deze cijfers met de

IND-cijfers, dan valt op dat niet alleen de percentages lager liggen, maar ook de

stijging minder groot is. Verwonderlijk is dat niet omdat de groep zelfstandig

komende vrouwen nu eenmaal deel uitmaakt van een grotere groep vrouwelijke

asielzoekers. Niettemin is er wel sprake van een verschil in toename dat in ieder

geval deels moet zijn veroorzaakt door een groter wordend aandeel van vrouwen

dat tegelijkertijd met hun partner een verzoek indient. In figuur 2 is inderdaad te

zien dat niet alleen het aandeel van zelfstandig komende vrouwen de laatste jaren

is toegenomen, maar ook dat van partners en dus deels ook van met hun partner

meekomende vrouwen.

22 Een belangrijk verschil tussen de IND- en WODC-cijfers is dat de eerste zijn gebaseerd op referentie-

nummers van asielzoekers en de tweede op dossiers. Een dossier kan één referentienummer bevatten.

Dit is meestal en vooral het geval bij alleen komende mannen. Ook kan het dossier van een zelfstandig

komende vrouw uit één referentienummer bestaan, maar meestal bestaat deze uit meerdere referentie-

nummers; naast de vrouw zijn dan ook de kinderen in het dossier opgenomen. Bij partners bestaat het

dossier vrijwel altijd uit meer referentienummers: die van de man, de vrouw en eventueel ook kinderen.
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Figuur 2: Aandeel van vrouwen, mannen en partners (percentage van aantal asiel-

verzoeken in het tijdvak 1983-1989 en 1990-1992)
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Waar vandaan?

Veel vrouwen23 komen uit Afrika. Uit de WODC-gegevens blijkt dat van alle door

vrouwen ingediende asielverzoeken in het tijdvak 1990-1992, 39,7% afkomstig is

uit Afrika, 26,7% uit Europa, 25% uit het Midden-Oosten, 6,9% uit Azië en 1,7% uit

Midden-en Zuid-Amerika. Tevens blijkt uit de gegevens over die periode dat het

merendeel van de vrouwen afkomstig is uit drie landen, te weten Somalië (33%),

voormalig Joegoslavië (19%) en Iran (12%). (Zie bijlage 2, tabellen 1 en 2.)
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Waarom gevlucht?

Het vluchtmotief dat vrouwen het meest noemen is dat zij hun land hebben verlaten

vanwege de oorlogssituatie. Een verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat de helft

van hen afkomstig is uit Somalië en voormalig Joegoslavië - landen waar op het

moment van de vlucht een burgeroorlog heerste. Het op een na meest genoemde

vluchtmotief is de vrees voor vervolging omdat men tot een bepaalde bevolkings-

groep of geloofsrichting behoort. In tabel 1 is een overzicht gegeven van door

vrouwen genoemde vluchtmotieven.

23 Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, wordt in het vervolg van dit rapport niet 'vrouwen' of'vrouwelijke

asielzoekers' bedoeld: zelfstandig komende vrouwelijke asielzoekers. Waar in de tekst over'mannen' of

'mannelijke asielzoekers' wordt gesproken, wordt hiermee bedoeld: zelfstandig komende mannelijke

asielzoekers.
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Tabel 1: Door vrouwen genoemde vluchtmotieven; percentage van aantal door vrouwen

ingediende asielverzoeken in het tijdvak 1990-1992 (n=112')
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oorlogssituatie 47

behorend tot etnische'en/of godsdienstige groep 32

afhankelijke vervolging 18

seksueel geweld 16

politieke redenen (inclusief achtergrondactiviteiten). 14

verboden culturele uitingen en/of problemen op grond van de islam 7

vrouwonderdrukkende normen en gewoonten 5

achtergrondactiviteiten 3

Meer motieven mogelijk.

Vrouwspecifieke vluchtmotieven

In de inleiding gaven we al aan dat vluchtmotieven van vrouwen in een aantal

opzichten anders kunnen zijn dan die van mannen. Ten eerste kunnen motieven

verschillen omdat vrouwen vrezen voor vervolging vanwege achtergrondactiviteiten

zoals het koken van eten en het bieden onderdak.24 In 3% van de onderzochte

dossiers van vrouwelijke asielzoekers troffen we deze problematiek aan. Twee

voorbeelden hiervan zijn:

- Asielzoekster maakte voedselpakketten voor Tamil-strijders en werd gedwongen

dit ook voor andere groepen te doen. Ze voelt zich niet meer veilig.

- Asielzoekster liet een vrouw (actief lid van de Mujaheddin) bij haar thuis onder-

duiken. De Gardisten ontdekten dit en deden een huiszoeking. De vrouw werd

opgepakt. De Gardisten zijn ook op zoek naar haar.

Ook kunnen motieven verschillen omdat vrouwen in het land van herkomst met

vrouwonderdrukkende normen en gewoonten te maken kunnen hebben en dat stil of

openlijk verzet hiertegen kan leiden tot vervolging door familie, de gemeenschap of

autoriteiten. In 5% van de asielverzoeken van vrouwen blijkt sprake te zijn van deze

problematiek. Het volgende voorbeeld troffen we aan.

- Asielzoekster had een buitenechtelijke relatie. Dit werd niet getolereerd. Zij is

door de familie en de gemeenschap verstoten en niet in staat in het land van

herkomst nog een bestaan op te bouwen.

24 In deze rapportage wordt ervan uitgegaan dat wanneer vrouwen op de achtergrond actief zijn, dat wil

zeggen ondersteuning bieden aan politieke activiteiten of aan mensen die zich openlijk verzetten tegen

de politieke orde, dit een politieke activiteit is. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat achtergrondactivi-

teiten soms niet als politieke activiteiten worden aangemerkt. Los van de vraag of achtergrondactivi-

teiten naar hun aard wel of niet politiek zijn, is vooral van belang welke interpretatie de autoriteiten in

het land van herkomst aan de achtergrondactiviteiten geven. Zij kunnen van mening zijn dat ook deze

activiteiten een bedreiging vormen voor de politieke orde en hierin een aanleiding zien om vrouwen te

intimideren, op te sluiten of anderszins met gewelddadige middelen tot ander gedrag te bewegen.
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Ten derde kunnen vluchtmotieven verschillen vanwege de aard van de gewelds-

dreiging of het soort geweld waarmee vooral vrouwen in het land van herkomst

worden geconfronteerd. Het gaat dan om problemen zoals seksueel geweld,

gedwongen abortus en vrouwenbesnijdenis. Van deze drie problemen komt Seksueel

geweld het meest voor. Van de onderzochte dossiers van vrouwelijke asielzoekers is

in 16% van de gevallen sprake van confrontatie of bedreiging met seksueel geweld.25

Niet zelden blijkt overigens dat het onderwerp pas in tweede aanleg aan de orde

komt. In geen van de onderzochte dossiers blijkt seksueel geweld de enige en

belangrijkste reden te zijn geweest om te vluchten. We geven twee voorbeelden.

- De ouders van de asielzoekster waren politiek actief en werden om die reden

regelmatig via de telefoon bedreigd met de boodschap dat hun dochter (de

asielzoekster dus) zou worden gedood of verkracht.

- Een asielzoekster is uit Irak gevlucht vanwege vervolging door de Mujaheddin,

waarvoor zij eerder zelf actief was. Zij werd bij verstek ter dood veroordeeld,

werd in de gevangenis mishandeld en verkracht en wist hieruit vrij te komen.

Ten vierde blijken vrouwen veelal te vluchten omdat zij vrezen voor vervolging

vanwege politieke activiteiten van verwanten (familie, vrienden of kennissen). De

vrees kan gebaseerd zijn op daadwerkelijke vervolging, maar ook op wat de asiel-

zoeker vernomen heeft over wat met andere personen in vergelijkbare omstandig-

heden is gebeurd. In die gevallen is sprake van wat afhankelijke vervolging wordt

genoemd. In 18% van de asielverzoeken van vrouwen wordt van deze problematiek

gewag gemaakt. In de dossiers vonden we de volgende twee voorbeelden.

- De vader van een asielzoekster was gearresteerd omdat hij lid was van de WSLF

en medewerking had verleend aan het smokkelen en verbergen van wapens. Bij

een huiszoeking werd ook zij gezocht.

- Een asielzoekster vluchtte uit Ethiopië omdat kennissen van haar, die lid waren

van de ELF, door de autoriteiten werden aangehouden en gedetineerd. Mede

omdat zij donateur van de ELF was, vreesde zij ook te worden aangehouden.

Achtergrondkenmerken van vrouwelijke asielzoekers

Leeftijd. In vergelijk met mannen zijn vrouwen in het algemeen ouder. De meeste

vrouwen (60%) zijn ouder dan 30 jaar, terwijl dit voor een minderheid (29%) van de

mannen geldt. Partners zijn in de regel het oudst: 69% van hen is ouder dan 30 jaar.

Een overzicht is gegeven in bijlage 2, tabel 3.

Burgerlijke staat. Lang niet alle vrouwen die zelfstandig naar Nederland komen, zijn

ook wat burgerlijke staat betreft zelfstandig. De helft van hen is namelijk getrouwd

en in 14% van de gevallen waarin gehuwde vrouwen een asielverzoek indienen,

verblijft de partner reeds in Nederland of komt deze enkele maanden later.

25 Van de onderzochte 112 vrouwen die in het tijdvak 1990-1992 een asielverzoek indienden verklaarden er

16 ervaringen te hebben of te zijn bedreigd met seksueel geweld. In het tijdvak 1983-1992 gaven 8 van

de onderzochte 64 vrouwen (13%) dit aan.
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Ongehuwd is een minderheid van de vrouwen (32%) en een meerderheid van de

mannen (77%). Van de vrouwen is 18% weduwe en van de mannen 4% weduwnaar.

Zie voor een overzicht hiervan bijlage 2, tabel 4.

Kinderen. Zoals eerder al is beschreven hebben vrouwen meestal kinderen en

nemen zij die ook vaak mee. Om meer precies te zijn heeft 63% van de vrouwen op

het moment dat zij een asielverzoek indienen één of meer kinderen waarvoor zij nog

zorgen. Voor mannen geldt daarentegen dat een minderheid van hen (21%) kinderen

heeft. Van de partners heeft 83% kinderen (zie bijlage 2, tabel 5).

Zoals gezegd nemen vrouwen in de regel hun kinderen mee. Niet altijd dus: in

ongeveer 7% van de gevallen hebben zij hun kinderen niet bij zich. Voor mannen

geldt het omgekeerde. Zij nemen hun kinderen vaker niet dan wel mee: in slechts

10% van de gevallen hebben zij hun kinderen bij zich. Partners nemen vrijwel altijd

hun kinderen mee.

Opleidingsniveau. Het opleidings- en werkniveau van vrouwen verschilt nauwelijks

van dat van mannen en partners. Wel is er een verschil wat betreft het hebben van

werk. Uit de gegevens blijkt dat vrouwen meestal (in 77% van de gevallen) geen

(betaald) werk hebben op het moment dat ze hun land verlaten. Vlak voor vertrek

heeft de helft van de mannen en een derde van de partners geen werk. Zie voor een

overzicht bijlage 2, tabellen 6, 7 en 8.

4.2 Hoe zien IND-ambtenaren vrouwelijke asielzoekers?

Om de hiervoorgaande schets te complementeren, volgt een weergave van hoe

IND-ambtenaren tegen vrouwelijke asielzoekers aankijken. De schets is gebaseerd

op reacties van ambtenaren naar aanleiding van twee vragen: de eerste betreft de

eventuele verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke asielzoekers en de tweede

de eventuele verschillen tussen zelfstandig komende vrouwen en vrouwen die

tegelijkertijd met hun partner een asielverzoek indienen.

Vrouwen in vergelijk met mannen

De meeste van de geïnterviewde ambtenaren vinden dat zelfstandig komende vrou-

welijke asielzoekers in een aantal opzichten anders zijn dan zelfstandig komende

mannen. Volgens de ambtenaren is een van de onderscheidende elementen dat

mannen vaker uitzijn op verbetering van hun economische situatie, en dat vrouwen

meestal vluchten vanwege de onveilige en algemeen slechte situatie in het land van

herkomst. We geven een aantal citaten.

- 'Onder vrouwen vind je nauwelijks gelukzoekers, onder mannen wel. Ze zijn

zo'n 20 à 30 jaar en worden door de familie gestuurd. Zo'n tien jaar geleden

kwamen veel gelukzoekers uit Ghana, India en Pakistan.'

- 'Bij mannen spelen vooral economische gronden een rol en bij vrouwen vooral

humanitaire. Veelal vertrekken vrouwen met het oog op de veiligheid van

kinderen.'
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Al met al lijken de ambtenaren hiermee te willen zeggen dat de motieven van

mannen meer worden ingegeven door 'pull-factoren' (betere kansen in het rijke

westen) terwijl die van vrouwen vooral worden ingegeven door'push-factoren' (de

ellende en onveiligheid in het land van herkomst).26

In nog een ander opzicht is er volgens ambtenaren een verschil tussen mannen en

vrouwen. Voor zover politieke activiteiten een rol spelen in de verklaringen, is bij

vrouwen meestal sprake van een zijdelingse politieke betrokkenheid terwijl mannen

meestal zelf politiek actief zijn geweest. De ambtenaren spreken in dit verband over

de 'afgeleide problematiek' van vrouwen. Ambtenare formuleerden dit als volgt:

- 'Vrouwen hebben vaker afgeleide problemen. (...) Zij hebben meestal last van

activiteiten van andere familieleden.'

- 'Veelal baseren vrouwen hun vluchtverhaal op dat van de echtgenoot, dat die

bijvoorbeeld vermoord is. Zelden vertelt een vrouw een politiek verhaal.'

Een derde verschil in vluchtmotieven vloeit volgens de ambtenaren voort uit het feit

dat vrouwen meer ervaringen hebben met seksueel geweld. Een citaat:

- 'Zowel mannen als vrouwen hebben zo hun motieven om hun land te verlaten.

Dat kan samenhangen met politiek, etniciteit en godsdienst. Bij vrouwen zie je

wel meer verkrachtingsverhalen.'

Daarnaast lijken er verschillen te bestaan in de organisatorische context waarbinnen

vrouwen en mannen vluchten. Bij een aantal van de geïnterviewde ambtenaren

bestaat de indruk dat vrouwen in tegenstelling tot mannen zelden zelfstandig

vluchten, dat wil zeggen zelden vluchten zonder hulp van bekenden en familie in

zowel het land van herkomst als Nederland. Zo verklaart een contactambtenaar:

- 'Een vrouw blijkt vrijwel altijd wel een bekende te hebben in Nederland.

Vrouwen ondernemen niet zo gauw een reis in hun eentje. Mannen komen

vaker "blanco" hiernaar toe. Zij hebben meestal geen familieleden of kennissen

al in Nederland.'

Verschillen tussen vrouwen

Vrijwel alle geïnterviewde ambtenaren zijn van mening dat een zelfstandig komende

vrouw verschilt van een vrouw die tegelijkertijd met haar partner een asielverzoek

indient. Het gaat om een verschil dat overigens niet zo zeer te maken heeft met

het soort vluchtmotieven. De ambtenaren stellen namelijk dat zowel zelfstandig

komende als met hun partner meekomende vrouwen meestal vluchten vanwege

bruut geweld of afgeleide problematiek. Wel is er verschil tussen beide groepen

vrouwen wat betreft de uitgebreidheid van verklaringen die zij afleggen. Volgens

de ambtenaren zijn de verklaringen van vrouwen die tegelijkertijd met hun partner

komen meestal 'dunnetjes'. Veelal weten ze weinig te vertellen of willen ze niet al

te veel kwijt. Wat het eerste betreft heeft men het idee dat de vrouwen wellicht

onwetend worden gehouden. Een contactambtenaar vertelt hierover:

26 Zie voor een uiteenzetting over push- en pull-factoren in migratieprocessen: Entzinger, 1987.

1
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- 'Deze week nog hoorde ik een Sri Lankaanse vrouw. Uit haar vluchtverhaal

bleek dat zij pas in het vliegtuig van haar echtgenoot te horen had gekregen dat

ze hun land definitief hadden verlaten. Ik kreeg de indruk dat deze vrouw erg

ongelukkig was met de situatie. Ze zei haar familie te missen. Ze had volgens

mij zelf nooit weg willen gaan.'

Maar ook zou volgens de ambtenaren een rol kunnen spelen dat vrouwen weinig

kwijt willen omdat hun verklaringen kunnen worden vergeleken met die van hun

partner. Een citaat:
- 'De vrouw die met haar partner komt heeft meestal weinig te vertellen. Ze weet

vrijwel nooit iets. Althans ze zeggen weinig te weten. (...) Een vrouw past wel op

om andere dingen te vertellen dan haar man. Als dit wel gebeurt, confronteer ik

hen er soms mee.'

Anders is het gesteld met zelfstandig komende vrouwen. Hoewel uit hun ver-

klaringen meestal blijkt dat ze zijn gevlucht voor bruut geweld of afgeleide

problematiek, hebben ze volgens de ambtenaren wel een 'eigen' vluchtverhaal.

Nog twee citaten:

- 'Zelfstandig komende vrouwen zijn goed voorbereid en mondiger. Een vrouw

die met haar partner komt kan zich beroepen op zijn motieven, maar een

zelfstandig komende vrouw moet met een eigen verhaal komen.'

- 'Een zelfstandig komende vrouw heeft, ook al heeft zij vaak een afgeleid

probleem, in ieder geval een eigen verhaal. Bovendien heeft zij op een of

andere manier kunnen vluchten of haar vlucht laten organiseren. Ze lijkt

daardoor zelfstandiger in het leven te staan en kan daarom dus waarschijnlijk

beter onder woorden brengen wat het probleem is.'
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Positie van vrouwelijke asielzoekers

Dit hoofdstuk is gewijd aan de positie van vrouwelijke asielzoekers: vrouwen die een

asielverzoek indienen en de asielprocedure doorlopen in de hoop dat hun verzoek

tot een verblijfsaanvaarding leidt. Over de positie van vrouwelijke asielzoekers is de

afgelopen jaren het nodige te doen geweest. Om een indruk te geven welke discussie-

punten zoal spelen, zal dit hoofdstuk beginnen met een overzicht hiervan. Na deze

uiteenzetting zullen we aanlanden bij de kernvraag van het onderzoek, namelijk wat

de feitelijke positie van vrouwelijke asielzoekers is. Deze vraag zullen we beantwoor-

den aan de hand van cijfermateriaal over afwijzingen en verblijfsaanvaardingen.

5.1 Overzicht van enkele belangrijke discussiepunten

Over de positie van vrouwelijke asielzoekers is de afgelopen jaren het nodige te

doen geweest. Regelmatig is er in publikaties op gewezen dat IND-ambtenaren en

rechters onvoldoende recht doen aan de motieven van vrouwelijke asielzoekers.

Achterliggende redenen zouden zijn dat de asielprocedure alles behalve sekse-

neutraal is, dat contactambtenaren onvoldoende sensoren hebben voor vrouw-

specifieke problemen en dat bij beslissingen over asielverzoeken nog onvoldoende

erkenning bestaat voor sekse gerelateerde problematiek. In het hiernavolgende zal

een overzicht worden gegeven van de belangrijkste discussiepunten.

Asielprocedure sekseneutraal?

Het eerste discussiepunt dat we willen aanstippen, beweegt zich rond de vraag

inhoeverre de asielprocedure, die sekseneutraal heet te zijn, feitelijk ook sekse-

neutraal is. Het Verdrag van Genève kan worden beschouwd als een belangrijk

ijkpunt voor het Nederlandse asielbeleid en voor werkwijzen in de asielprocedure.

Bezien we dit verdrag dan kan worden vastgesteld dat vrouwen nergens specifiek

genoemd worden en dat sekse niet expliciet als grond voor vervolging is opgenomen.

In het verlengde hiervan kent de Nederlandse asielprocedure geen specifieke richt-

lijnen en instructies voor de beoordeling van asielverzoeken van vrouwen.27

27 Dit is niet per definitie het geval. In Canada en de Verenigde Staten heeft men richtlijnen opgesteld

om vrouwen met seksespecifieke problemen te kunnen erkennen als vluchteling. In 1993 zijn in

Canada richtlijnen opgesteld die het mogelijk maken sekse gerelateerde problematiek onder de

noemer'bepaalde sociale groep' te brengen indien hel vluchtmotief van de vrouwelijke asielzoeker

niet is onder te brengen bij een van de vier andere vervolgingsgronden. In 1995 heeft de Verenigde

Staten richtlijnen uitgevaardigd die het mogelijk maken dat vrouwen die worden vervolgd, op grond

van 'gender' politiek asiel te verlenen.
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Volgens Evenhuis e.a. (1996) is het Verdrag van Genève meer op het lijf van

mannelijke dan vrouwelijke asielzoekers geschreven en hebben mannen als gevolg

hiervan een betere positie om als vluchteling te worden erkend. Volgens hen heeft

dit vooral te maken met de in het verdrag geformuleerde definitie van het begrip

'vluchteling'. Deze kwam tot stand in 1951 ten tijde van de Koude Oorlog; in een

tijd waarin westerse regeringen met vluchtelingen vooral dissidenten uit het

oostblok voor ogen hadden. Volgens de auteurs roept deze definitie het beeld op

van een mannelijke activist die zijn politieke ideeën publiekelijk uitdraagt en om

die reden wordt vervolgd of te vrezen heeft voor vervolging; een beeld waaraan

vrouwelijke asielzoekers veelal niet voldoen. Volgens Spijkerboer (1994) kan

uit de vluchtverhalen van vrouwelijke asielzoekers bijvoorbeeld een zijdelingse

politieke betrokkenheid blijken. Zij geven dan aan dat zij vrezen voor vervolging

vanwege hun achtergrondactiviteiten (zoals het bieden van onderdak en het

wassen en koken voor verzetsstrijders) of vanwege politieke activiteiten van

verwanten. Ook kan het zijn dat de vrouwelijke asielzoekers verklaren dat zij

geconfronteerd zijn met gewelddadige represailles van familieleden, de

gemeenschap of de staat omdat zij zich niet aan bepaalde seksediscriminerende

wetten, sociale gebruiken en/of tradities houden. Het hoeft dan niet altijd zo

te zijn dat ze zich hiertegen openlijk hebben verzet. Voorts kunnen zij verklaren

dat zij zijn gevlucht vanwege ervaringen met seksueel geweld. Deze problematiek

doet zich vooral voor in landen die in staat van burgeroorlog verkeren en waarin

rivaliserende groepen elkaar proberen te vernederen door vrouwen van een

andere stam of clan te verkrachten.

Uit klassieke en veel aangehaalde voorbeelden uit de jurisprudentie blijkt dat,

hoewel vrouwen goede redenen hebben om te vluchten, zij kennelijk niet voldoen

aan het beeld van de politiek actieve vluchteling op wie de vervolging persoonlijk

gericht is. Eén voorbeeld betreft een uitspraak van de rechter in de zaak van een

Zaïrese vrouw die in opdracht van haar man uniformen en wapens had gesmokkeld.

Haar verzoek werd door de IND kennelijk ongegrond verklaard. Ze mocht de

uitspraak in bezwaar niet in Nederland afwachten. Ze vroeg de rechter daarom een

voorlopige voorziening te treffen (een verbod op uitzetting), maar deze werd haar

geweigerd omdat zij nimmer lid zou zijn geweest van een politieke organisatie en

omdat zij ook nooit enige politieke activiteit had ontplooid (Pres. Rb. Den Haag,

15 juni 1990, rolnr. 90/5825, n.g.).

Een ander vaak aangehaald voorbeeld betreft een uitspraak in een zaak van een

Tamil-vrouw. Zij verklaarde dat haar vriend werd gezocht omdat hij verzet pleegde

tegen het Sri Lankaanse regime. Ze werd zes keer door militairen gearresteerd en

drie keer verkracht. De IND had haar verzoek afgewezen. In de beroepszaak erkende

de rechter de ernst van de ervaringen. Niettemin stelde deze vast dat wat zij had

meegemaakt niet het gevolg was van de door haar verrichte activiteiten doch van de

activiteiten van haar vriend en dat, omdat zij na elke arrestatie op korte termijn weer

was vrijgelaten, niet was gebleken dat de aandacht van de Sri Lankaanse autoriteiten

op haar persoonlijk gericht was geweest (AR RvS, 8 december 1989; RV 1989, 8).
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Met deze voorbeelden uit de jurisprudentie hebben critici goede argumenten in

handen bij hun pleidooi voor een positieverbetering van vrouwelijke asielzoekers.

Niettemin dient te worden opgemerkt dat in de periode waarop de genoemde

voorbeelden betrekking hebben, ook uitspraken zijn gedaan die de conclusie

rechtvaardigen dat in de rechtspraak wel degelijk rekening wordt gehouden met

specifieke omstandigheden van vrouwelijke asielzoekers. Zo kan bijvoorbeeld

worden gewezen op een uitspraak waarbij een voorlopige voorziening werd

toegewezen aan een Angolese vrouw omdat niet werd uitgesloten dat zij door de

autoriteiten werd vervolgd op grond van het feit dat haar vermoorde vader lid van de

UNITA was (Pres. Rb. Zwolle 23 januari 1989, KG, nr. 16, n.g.). In deze zaak speelde

kennelijk niet de vraag in hoeverre de asielzoekster zelf politiek actief is geweest,

maar zij te vrezen heeft voor afhankelijke vervolging. Een ander voorbeeld betreft

een hogere beroepszaak waarbij een vordering van een Sri Lankaanse asielzoekster

werd toegewezen. Het Hof oordeelde dat veel vrouwen in Sri Lanka het slachtoffer

worden van seksueel geweld en dat omdat de asielzoekster behoort tot een

kwetsbare groep van (jonge) Tamil-vrouwen de dreiging bestaat dat zij hiervan

slachtoffer wordt, al gaat de dreiging niet van de overheid uit, deze niet door de

overheid wordt bestreden (Hof Amsterdam, 5 mei 1989; NAV, 1989, p. 259 e.v.).

In deze zaak was kennelijk niet het 'singled out-criterium' doorslaggevend

(dat vervolging op de persoon gericht dient te zijn), maar dat de persoon tot

een bepaalde kwetsbare groep behoort.

Specifieke aandachtspunten bij het gehoor

Een tweede punt van discussie hangt samen met de kritiek op de wijze waarop

contactambtenaren vrouwelijke asielzoekers horen: zij zouden onvoldoende

voelsprieten hebben voor vrouwspecifieke problemen. In het bijzonder richt de

kritiek zich op het niet herkennen dat vrouwen eventueel ervaringen hebben met

seksueel geweld, dat dit derhalve in het gehoor niet ter sprake komt en vervolgens

bij de beoordeling van het asielverzoek niet kan meewegen. Aan deze problemen is

al enige tijd geleden in een handleiding voor rechtshulpverleners van de Vereniging

Vluchtelingenwerk Nederland aandacht besteed (VVN, 1992). Hierin wordt gesteld

dat het voor vrouwen moeilijk is om over hun ervaringen met seksueel geweld te

praten. Voor vrouwelijke asielzoekers geldt bovendien dat ze vaak uit een geheel

andere cultuur komen waarin praten over seksualiteit taboe is danwel praten over

ervaringen met seksueel geweld het risico met zich meebrengt te worden verstoten

uit de familiekring en/of de gemeenschap.

In een adviesaanvrage aan de Emancipatieraad in 1995 vroeg de staatssecretaris

van Justitie op welke wijze een aanpassing van de opleiding van het IND-personeel

ertoe kan leiden dat zij vrouwspecifieke problemen beter gaan herkennen en in

hun benadering naar vrouwelijke asielzoekers toe, hiermee zorgvuldiger omgaan

(Ministerie van Justitie, 1995). In het advies dat de Emancipatieraad uitbracht, werd

gesteld dat bij de opleiding van IND-ambtenaren een meer 'genderinclusieve'
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benadering gewenst is (Emancipatieraad, 1996) Inmiddels is een werkinstructie

hierover in werking getreden (Vrouwen in de asielprocedure, nr. 148).

44

Specifieke aandacht bij de beoordeling

Een derde punt van discussie heeft betrekking op de vraag hoe bij de beoordeling

van asielverzoeken van vrouwen meer rekening kan worden gehouden met

specifieke problemen waarmee zij kunnen worden geconfronteerd en met hun

situatie in het land van herkomst. Het lijkt in de discussie al lang geen vraag meer te

zijn of dit wel noodzakelijk is, maar hoe bij de beoordeling van asielverzoeken van

vrouwen invulling kan worden gegeven aan de verbetering van hun rechtspositie.

Wat dit betreft, zijn er drie stromingen te onderscheiden.

Ten eerste is er de stroming die graag zou willen dat mensenrechten voor vrouwen

hun doorwerking vinden in het Nederlandse asielbeleid. Met Fernhout (1990) kan

worden gesteld dat het asielbeleid een binnenlandse component is van het mensen-

rechtenbeleid dat de Nederlandse overheid in haar buitenlands beleid tracht zicht-

baar te maken. Zo bezien ligt het in de rede te verwachten dat ontwikkelingen op het

terrein van de mensenrechten en meer in het bijzonder ook de mensenrechten voor

vrouwen, zich vertalen in het nationale asielbeleid.

De afgelopen jaren wordt in internationaal verband op westerse regeringen in toe-

nemende mate druk uitgeoefend om de mensenrechten voor vrouwen een plaats te

geven in het asielbeleid dat die landen voeren. Het meest recente wapenfeit is het

slotdocument van de VN-Wereldvrouwenconferentie die in 1995 in Beijing werd

gehouden, waarin regeringen in overweging wordt gegeven om vrouwen als

vluchteling te erkennen indien sprake is van gegronde vrees voor vervolging door

middel van seksueel geweld en voor andere met 'gender' verband houdende

vervolging. Wellicht niet geheel toevallig drong in datzelfde jaar het Europees

Parlement er bij de Europese Commissie op aan: 'met spoed een voorstel te

ontwerpen waarin seksespecifieke onderdrukking en seksueel geweld tegen

vrouwen als legitieme gronden voor asiel worden aanvaard' (Europees Parlement,

juni 1995, DOC-NE/RR/2781278716, paragraaf 15).

Ten tweede is er de stroming die de oplossing voor de achtergestelde positie van

vrouwelijke asielzoekers vooral zoekt in aanpassingen in de interpretatie van

asielmotieven van vrouwen. Volgens Spijkerboer (1994) valt wat dit betreft veel

te verbeteren aan de rechtspraktijk. Deze kent vele voorbeelden die de conclusie

rechtvaardigen dat hoewel vrouwelijke asielzoekers goede redenen kunnen hebben

om te vrezen voor vervolging, dit niet altijd betekent dat zij erkend worden als

vluchteling. Naar het oordeel van Spijkerboer heeft dat vooral te maken met de

interpretatie die beslisambtenaren en rechters geven aan de gebeurtenissen en

ervaringen waarover vrouwelijke asielzoekers verklaringen afleggen. Volgens hem

biedt het Verdrag van Genève voldoende ruimte voor een meer gelijke behandeling

van vrouwelijke en mannelijke asielzoekers, door vluchtmotieven van vrouwen

zodanig te vertalen naar het verdrag, dat zij vallen binnen het kader van de hierin
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genoemde vervolgingsgronden. In zijn onderzoek dat hij in opdracht van de

Emancipatieraad verrichtte, geeft hij vier aanwijzingen waardoor de rechtspositie

van vrouwen zou kunnen worden verbeterd.

1 Seksueel geweld vindt veelal plaats in een context van politieke, etnische en/of

religieuze conflicten (botsingen in de publieke sfeer). Ook wanneer bekend is

dat deze conflicten de bron vormen van seksueel geweld, wordt niettemin dit

geweld toch doorgaans beschouwd als een misdaad van persoon tot persoon

(botsingen in de private sfeer). Daarom wordt de vrees (wederom) slachtoffer te

worden van seksueel geweld veelal niet als vervolgingsgrond erkend. Cruciaal

bij de beoordeling of terecht valt te vrezen voor seksueel geweld, is de vraag

of de autoriteiten van het land van herkomst bereid of in staat zijn hiertegen

bescherming te bieden.

2 Vrouwen kunnen de vrees hebben te worden vervolgd omdat zij zich in het land

van herkomst hebben verzet tegen sociale gewoonten zoals vrouwenbesnijdenis

en/of uithuwelijking. De vrees voor vervolging hangt samen met het verzet tegen

dit soort vrouwonderdrukkende gewoonten, niet met het 'vrouwzijn' op zich.

Bij de beoordeling of de vrees gegrond is, dient niet het 'vrouwzijn', maar de

onaanvaardbaarheid van de reactie op verzet centraal te staan.

3 Achtergrondactiviteiten zoals het koken voor verzetsstrijders en het bieden van

onderdak aan politieke activisten worden ten onrechte doorgaans beschouwd

als activiteiten in de privé-sfeer. Vaak wordt gesteld dat deze achtergrond-

activiteiten naar hun aard niet-politiek zijn. Wel kunnen activiteiten gezien de

politieke context waarin ze plaatsvinden, aanleiding zijn voor vervolging. Dit

concept is al lang bekend in de doctrine van het vluchtelingenrecht. Het dient

alleen nog te worden toegepast op achtergrondactiviteiten van vrouwelijke

asielzoekers.

4 Vrouwen kunnen een vrees hebben te worden vervolgd vanwege activiteiten

van verwanten. Moeilijkheid in dergelijke gevallen is te bewijzen dat deze

vrees gegrond is. Dit kan door het Duitse concept van de 'concrete verwijzings-

zaak' te hanteren: als een asielzoekster kan aantonen dat bijvoorbeeld de vrouw

van een mannelijk lid van partij X is vervolgd en dat haar echtgenoot ook lid is

van partij X, dan heeft zij gegronde redenen te vrezen dat ook zij zal worden

vervolgd.

Ten derde is er de stroming die stelt dat de oplossing voor het probleem van de

achtergestelde positie van vrouwelijke asielzoekers vooral gezocht dient te worden

in verbetering van de informatie over specifieke problemen waarmee zij in het land

van herkomst kunnen worden geconfronteerd. Volgens Terlouw (1997) is de beoor-

deling van asielverzoeken van vrouwen in de regel erg lastig, niet alleen vanwege de

aard van hun asielrelaas, maar wellicht meer nog vanwege een gebrek aan informatie

over hun positie in het land van herkomst. Omdat het relaas aannemelijk moet zijn

in het licht van de situatie in het land van herkomst, zouden beslisambtenaren van

de IND en rechters in staat moeten zijn zich op de hoogte te stellen van eventuele
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vrouwonderdrukkende wetgeving en gewoonten in het land van herkomst en wat de

gevolgen zijn voor vrouwen die hiertegen stil danwel openlijk verzet plegen. Ook

zou wenselijk zijn als zij zich konden beroepen op informatie over welke betekenis

autoriteiten toekennen aan bepaalde achtergrondactiviteiten - hoe marginaal ze ook

lijken - en op informatie over het vóórkomen van afhankelijke vervolging. Terlouw is
van mening dat dit soort informatie in de regel schaars danwel te globaal en soms

alles behalve eensluidend is. Zij vindt het dan ook niet vreemd dat beslisambtenaren

en rechters veelvuldig gebruikmaken van de mogelijkheid een verblijfsvergunning te

verstrekken op grond van klemmende redenen van humanitaire aard.

5.2 Feitelijke positie en rechtspositie

In dit onderzoek beperken we ons tot de positie van de vrouw voor zover deze

betrekking heeft op de kans dat zij naar aanleiding van een asielverzoek tot Neder-

land wordt toegelaten.28 We hebben het begrip `positie' dan ook gedefinieerd. als de

kans dat een asielverzoek leidt tot verblijfsaanvaarding, ongeacht of deze plaatsvindt

door middel van een A-status- of VTV-verlening.

Naar ons oordeel sluit deze definitie nauw aan bij de alledaagse belevingswereld

van de vreemdeling. Want veilig mag worden aangenomen dat deze in essentie

de hoop koestert dat zijn asielverzoek wordt gehonoreerd met het oog op de

mogelijkheid veilig en legaal in Nederland te kunnen (ver)blijven. De vreemdeling

zal zijn positie dan ook primair in verband brengen met de kans op toelating. Ook

heeft de definitie een praktische waarde. De feitelijke positie van asielzoekers

kan namelijk worden vastgesteld door gegevens over het aantal verblijfsaanvaar-

dingen te relateren aan het aantal asielverzoeken. Als hierbij diverse tijdvakken

en categorieën worden onderscheiden, kunnen trends en verschillen in beeld

worden gebracht.

Natuurlijk is het onmogelijk de positie van een asielzoeker in termen van de kans

op verblijfsaanvaarding los te zien van diens rechtspositie. In voorwaardelijke zin

bepaalt iemands rechtspositie immers zijn feitelijke positie. Een vreemdeling zou

namelijk niet als vluchteling kunnen worden erkend, als niet het recht op erkenning

bestond. Uit iemands rechtspositie, zo zou men kunnen stellen, vloeit dus zijn

feitelijke positie voort.

28 Dat laat onderlet dat beslissingen juridisch in orde dienen te zijn zoals Spijkerboer (1996) betoogt.

Niettemin blijkt dat wat juridisch wel en niet in orde heet te zijn in zijn zaaksinhoudelijke analyses,

veelal een kwestie van smaak is danwel kan worden herleid tot een onvrede met het feit dat Neder-

land weliswaar diverse mensenrechtenverdragen heeft mede-ondertekend, maar dat consequenties

hiervan onvoldoende zichtbaar zijn in de wijze waarop over asielverzoeken wordt beslist. Daarom

zullen we hier de positie van vrouwelijke asielzoekers ook eens anders dan op basis van zaaks-

inhoudelijke analyses beoordelen, namelijk aan de hand van cijfers over het aantal afwijzingen

en verblijfsaanvaardingen.
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Een uitzondering op deze regel betreft de met de waarborgfunctie van het asielrecht

samenhangende positie. Deze waarborg houdt onder meer in dat elke asielzoeker

in Nederland kan rekenen op een gelijke behandeling van zijn aanvraag en op een

gelijke toegang tot rechtsbeschermingsmogelijkheden. Dit wil echter nog niet

zeggen dat elk van hen sterk staat aangaande de kans op verblijfsaanvaarding. In

dit opzicht kunnen rechtspositie en feitelijke positie uiteenlopen.

De regel gaat wel op voor de met de instrumentele functie van het asielrecht samen-

hangende positie. Het gaat dan om de positie die een vreemdeling heeft in het licht

van al dan niet op hem van toepassing zijnde regels zoals neergelegd in internatio-

nale verdragen, de Vreemdelingenwet, de Vreemdelingencirculaire, werkinstructies,

ambtsberichten van Buitenlandse Zaken, jurisprudentie en dergelijke. Zo kan een

vreemdeling zowel rechtspositioneel als feitelijk sterk staan omdat hij tot een

bepaalde in de werkinstructies omschreven categorie behoort waarvoor een ruim-

hartig toelatingsbeleid geldt. Maar ook kan hij een feitelijk zwakke positie hebben

vanwege de doorwerking van een aantal ambtsberichten van Buitenlandse Zaken

of bepaalde jurisprudentie.

Ambtenaren hanteren bij de behandeling en beoordeling van asielverzoeken tal

van beslissingsregels. Idealiter vinden deze hun oorsprong in het (geschreven)

asielrecht. Aangenomen mag echter worden dat ambtenaren bewust of onbewust

ook andersoortige beslissingsregels hanteren. Ze passen namelijk niet zonder meer

rechtsregels toe, maar hebben of creëren een vrije beslissingsruimte die wel

discretionaire vrijheid' wordt genoemd (Prottas, 1979; Lipsky, 1980). Deze kan het

gevolg zijn van het feit dat de rechtsregels onduidelijk, dubbelzinnig of tegenstrijdig

zijn (Van der Veen, 1990), dagelijkse werkzaamheden buiten het directe gezichtsveld

van leidinggevenden plaatsvinden en/of dat ambtenaren een zekere zelfstandige

positie nastreven (Prottas, 1979).
Voor beantwoording van de vraag wat de feitelijke positie van vrouwen is, is dan ook

niet alleen van belang te weten op welke wijze rechtsregels worden toegepast, maar

ook te weten welke buiten het asielrecht liggende factoren mede de beoordeling van

asielverzoeken beïnvloeden en hoe groot die invloed is.

5.3 Kans op verblijfsaanvaarding

Van het aantal asielverzoeken dat in het tijdvak 1990-1992 door vrouwen werd

ingediend, leidde 71,4% tot een verblijfsaanvaarding. Dit betekent dat de kans op

verblijfsaanvaarding voor vrouwen 0,71 is. Voor mannen blijkt deze kans beduidend

kleiner te zijn, namelijk 0,33. Partners nemen met een kans van 0,50 een midden-

positie in (zie figuur 3).

Ten opzichte van eerdere jaren is de positie van vrouwen fors verbeterd. Hadden

vrouwen in het tijdvak 1983-1989 een gemiddelde kans van 0,42 dat hun

asielverzoeken tot een verblijfsaanvaarding leidden, in het tijdvak 1990-1992 lag

deze kans 0,29 hoger.
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Figuur 3: Kans op verblijfsaanvaarding per categorie asielzoekers en per tijdvak

1983-1989

n 1990-1992

0,2

0,1

0
man vrouw partners totaal
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Voorts is de kans op verblijfsaanvaarding geanalyseerd aan de hand van gegevens

over de periode 1993 tot en met juni 1998.29 Uit die exercitie blijkt dat in de periode

1983 tot medio 1998 vrouwelijke asielzoekers een 8% hogere kans op een verblijfs-

aanvaarding hebben dan mannelijke asielzoekers. Hoewel dit resultaat slechts in

indicatieve zin mag worden begrepen, kan in ieder geval worden gesteld dat ook

in dit cohort niets wijst op een verminderde kans op verblijfsaanvaarding voor

vrouwelijke asielzoekers.

Als we, in het cohort 1990-1992, bekijken waar vrouwen een grotere kans op

verblijfsaanvaarding hebben, dan blijkt dit verschil met name gegeven te worden

door een verschil in VTV (tabel 2). Vrouwen hebben in de periode 1990-1992 zowel

absoluut als relatief (ten opzichte van mannen en partners) minder vaak een

A-status gekregen. De verschillen blijken echter statistisch niet significant te zijn.

De conclusie moet dan ook zijn dat vrouwen in die periode ongeveer eenzelfde

kans op een A-status hebben als mannen en partners.

Uit het bovenstaande kan nog niet de conclusie worden getrokken dat vrouwen en

mannen in gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden. Zoals in hoofdstuk 4 al aan

29 De gegevens die over dit cohort zijn verzameld, kunnen niet direct met die van de eerdere periodes

worden vergeleken. Om te beginnen is het zo dat de gegevens uit de algemene registratie afkomstig zijn,

en dus op een andere manier verzameld zijn, waarbij wellicht meer'ruis' in de gegevens kan zitten.

Bovendien geldt, vooral voor recentere jaren, dat veel asielzoekers nog in een procedure verwikkeld

zullen zijn, en dat een definitieve verblijfsaanvaarding in een substantieel aantal van de gevallen in de

loop der tijd anders kan uitpakken. Daarom zullen we voor dit cohort asielzoekers de kans op

statusverlening alleen relatief bekijken.



Positie van vrouwelijke asielzoekers 49

Tabel 2: Verblijfsaanvaarding verdeeld naar A-status en VTV, 1990-1992

A-status VTV totaal

abs. % abs. % abs. %

mannen 50 51,0 48 49,0 98 100

vrouwen 36 45,0 44 55,0 80 100

partners 52 57,1 39 42,9 91 100

totaal 138 51,3 131 48,7 269 100

X2=2,52; df=2; n.s.

de orde kwam, zijn vrouwelijke asielzoekers niet op alle fronten vergelijkbaar met

mannelijke asielzoekers. Vrouwelijke asielzoekers komen vaker uit probleemlanden,

hebben vaker kinderen bij zich waarvoor nog gezorgd moet worden, enzovoorts. Om

dus op grond van dossiergegevens en op grond van gegevens uit het geautomati-

seerde INDIS-systeem te kunnen beoordelen of mannelijke en vrouwelijke asiel-

zoekers gelijk behandeld worden, moeten dergelijke kenmerken in de analyse

worden betrokken. Alleen dan kunnen we cijfermatig bezien of gelijke gevallen

gelijk behandeld worden. Daarvoor moet dan gekeken worden naar de relatie

tussen verblijfsaanvaarding en de situatie van de asielzoekers in termen van

leeftijd, kinderen, land van herkomst, opleiding, enzovoort.

5.4 Verklaringen

Vrouwelijke asielzoekers lijken een betere positie te hebben dan mannelijke. De

vraag is echter waaruit deze betere positie te verklaren is. Maken asielverzoeken van

vrouwen bijvoorbeeld meer kans omdat hun vluchtmotieven vaker reden zijn voor

verblijfsaanvaarding of zijn er wellicht andere redenen zoals het land van herkomst,

burgerlijke staat en het al dan niet hebben of meenemen van kinderen?

5.4.1 Welke verklaringen geven ambtenaren van de IND?

In het kader van het onderzoek hebben we contact-en beslisambtenaren geïnter-

viewd. In deze interviews confronteerden we hen met de hierboven vermelde

uitkomsten van de secundaire analyse van dossiergegevens in de eerste fase van

het onderzoek. Opmerkelijk was dat de ambtenaren vrijwel allemaal verrast waren

over het feit dat vrouwen ten opzichte van mannen zo'n opmerkelijk grotere kans op

verblijfsaanvaarding hebben. Eerst hadden we hun namelijk gevraagd of vrouwelijke

asielzoekers meer of minder kans hebben. De meeste ambtenaren antwoordden

hierop dat hun inschatting was dat vrouwen evenveel kans hebben op verblijfs-

aanvaarding en dat het goed beschouwd ook geen verschil zou mogen maken.

Een aantal ambtenaren antwoordde dat vrouwen wellicht iets meer kans hebben:

evenveel kans op een A-status, maar meer op een VTV-humanitair.
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De verklaringen die de contact- en beslisambtenaren noemden voor de geconsta-

teerde verschillen in kansen, zijn:

- vrouwen zijn kwetsbaarder, worden zieliger gevonden;

- ten aanzien van vrouwen wordt sneller de vraag gesteld of zij zich bij terugkeer

in het land van herkomst wel kunnen handhaven;

- vrouwen hebben meestal kinderen bij zich en het ligt politiek gevoelig vrouwen

met kinderen terug te sturen;

- vrouwen worden vaker geloofd, krijgen sneller het voordeel van de twijfel;

- aan het vluchtverhaal van een vrouw valt in de regel minder te controleren dan

aan het verhaal van een man;

- mannelijke beslisambtenaren zijn mild bij het beoordelen van asielverzoeken

van vrouwen: zij zijn snel geneigd een VTV-humanitair te verstrekken;

- verkrachting ligt gevoelig en is al snel aanleiding voor het verstrekken van een

VTV-humanitair;

- voor vrouwen is het moeilijker om te vluchten en als ze dan vluchten, zullen ze

wel goede motieven hebben;

- getalsmatige vertekening:

- veel vrouwen komen uit landen waarvoor een relatief genereus toelatingsbeleid

geldt;

- veel van de asielzoekers zijn jonge alleenkomende mannen (de 'gelukzoekers')

wier asielverzoeken meestal worden afgewezen.

Het aardige van deze verklaringen is dat ze gebruikt kunnen worden als ingang voor

nadere analyse.

5.4.2 Mogelijke verklaringen: nadere analyse voor het cohort 1990-1992

Het is niet mogelijk van alle van de bovenstaande verklaringen rechtstreeks te

analyseren of en in hoeverre ze een rol spelen in de toekenning van asiel aan

vrouwen. Ook is er nog een aantal andere, niet door de IND-ambtenaren genoemde,

verklaringen die mogelijk een rol spelen. In het hiernavolgende zullen we verslag

doen van de uitkomsten van een tweetal analyses. Eerst gaan we per verklaring na

in hoeverre deze een oorzaak zou kunnen zijn van de verschillende posities van

mannen en vrouwen in de asielprocedure. Dat doen we zowel aan de hand van

het cijfermateriaal uit de periode 1990-1992, dat de meeste informatie bevat (ten

opzichte van het cijfermateriaal uit 1983-1989 en 1993-medio 1998), als aan de hand

van een aantal hypothetische casusposities die we aan IND-ambtenaren hebben

voorgelegd, waarin telkens één dergelijke verklaring werd gevarieerd (bijvoorbeeld

in één versie van een casuspositie was een asielzoekster wel verkracht, in een andere

versie was zij dat niet).30 Ten tweede zullen we een analyse uitvoeren waarin het

30 Bij de bespreking van de resultaten op basis van de casusposities dient bedacht te worden dat de

casusposities zó zijn geconstrueerd dat het met de beoordeling 'kantje boord' zou zijn, dat wil zeggen
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effect van het samenspel van verscheidene verklaringen onderzocht wordt. Een

dergelijke analyse is noodzakelijk aangezien de diverse verklaringen met elkaar

verband houden, en het met analyses per verklaring onmogelijk is het effect van

de ene verklaring te scheiden van het effect van de andere verklaring. Om een

voorbeeld te geven: asielzoekers (mannen en vrouwen) uit Somalië, voormalig

Joegoslavië en Iran hebben gemiddeld een hogere kans toegelaten te worden tot

Nederland. Vrouwen, die gemiddeld een grotere kans hebben op verblijfsaanvaar-

ding, zijn relatief vaak afkomstig uit deze drie probleemlanden. Maar worden

asielzoekers uit deze landen nu gemiddeld vaker toegelaten omdat er zich onder

hen relatief veel vrouwen bevinden, of worden vrouwen relatief vaker toegelaten

omdat vrouwen relatief vaak uit deze drie landen afkomstig zijn? Met behulp van

onze laatste analyse zullen we proberen na te gaan wat het effect van sekse is op de

toelating, waarbij we voor dit soort alternatieve verklaringen gecontroleerd hebben.

Achtergrondkenmerken

In hoofdstuk 4 gaven we een typering van de vrouwelijke asielzoeker: ze is gemiddeld

iets ouder dan de mannelijke asielzoeker, is meestal getrouwd en heeft in de regel

een of meer kinderen die ze ook meestal meeneemt.

Deze drie factoren, namelijk leeftijd, burgerlijke staat en kinderen, hangen nauw

met elkaar samen. Het hebben van kinderen gaat vrijwel altijd samen met het

getrouwd zijn en het hebben van een iets hogere leeftijd. Niettemin is in de analyse

per achtergrondkenmerk nagegaan of deze van invloed is op de toelatingskans. Uit

deze analyse komt naar voren dat zowel leeftijd als burgerlijke staat geen signifi-

cante correlatie vertoont met verblijfsaanvaarding van vrouwen (zie bijlage 2,

tabellen 9 en 1031). Wel blijkt het hebben en het eventueel meenemen van kinderen

van invloed te zijn.

Wat dit betreft, zou mogen wordt verwacht dat vrouwen met kinderen een grotere

kans op verblijfsaanvaarding hebben dan vrouwen zonder kinderen. In hoofdstuk 4

is namelijk gebleken dat de meeste van de vrouwelijke asielzoekers uit gebieden

komen waar een staat van burgeroorlog heerst. Een plausibele redenering is dat

vrouwen met kinderen uit deze gebieden meer beperkt zijn in hun bewegings-

vrijheid en relatief kwetsbaar zijn ten opzichte van vrouwen die geen kinderen

hebben en dat vrouwen met kinderen om die reden een grotere kans op verblijfs-

aanvaarding hebben. Een andere reden om te veronderstellen dat vrouwen met

dat de beoordeling door verschillende mensen fifty-fifty zou uitvallen. Dit was noodzakelijk om de

eventuele effecten van de systematisch gevarieerde elementen ook tot uitdrukking te kunnen laten

komen.

31 In de tabellen wordt onderscheid gemaakt tussen afwijzing en inwilliging van asielverzoeken. Formeel

betekent het inwilligen van een asielverzoek dat de asielzoeker wordt erkend als vluchteling. Daar waar

in deze rapportage wordt gesproken van het 'inwilliging' wordt daarmee in ruimere zin mee bedoeld dat

het asielverzoek heeft geleid tot verblijfsaanvaarding ongeacht of deze gebaseerd is op erkenning als

vluchteling danwel het verstrekken van een verblijfsvergunning.
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Tabel 3: Afwijzingen en inwilligingen: basisvariant van Zaïrese casuspositie vergeleken

met variant waarbij vrouw zonder kinderen vlucht
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afwijzingen inwilligingen

basisvariant 5 4

variant zonder kinderen 3 2

kinderen een grotere toelatingskans hebben, betreft de consequenties die het

afwijzen van een asielverzoek kan hebben, namelijk dat de verzoeker uiteindelijk

wordt medegedeeld dat hij wordt geacht het land te verlaten. Gevoelsmatig zou men

er moeite mee kunnen hebben vrouwen met kinderen deze mededeling te moeten

doen.

Opmerkelijk is echter dat tegen de verwachting in uit de secundaire analyse blijkt

dat vrouwen zonder kinderen meer kans hebben te worden toegelaten dan vrouwen

met kinderen (zie bijlage 2, tabel 11).

De invloed van het wel of niet hebben en meenemen van kinderen is ook onderzocht

door middel van casusbeoordeling in de derde fase van het onderzoek waarin we aan

beslisambtenaren vroegen een casuspositie van een Zaïrese vrouwelijke asielzoeker

te beoordelen (zie bijlage 6). Een aantal van hen vroegen we een beslissing te nemen

naar aanleiding van een basisverhaal waarin onder meer te lezen was dat de vrouw

vijf kinderen heeft en met haar drie jongste kinderen naar Nederland is gevlucht.

Tevens vroegen we aan andere beslisambtenaren een beslissing te nemen naar

aanleiding van een verhaal dat exact hetzelfde was als het basisverhaal behoudens

één verschil. In deze variant was te lezen dat de vrouw slechts één zoon heeft van

bijna twintig jaar en alleen naar Nederland is gevlucht. Negen respondenten

beoordeelden de basisvariant. Vier van hen willigden het verzoek in en vijf

wezen het af. Vijf respondenten beoordeelden de variant waarin de vrouw

zonder kinderen naar Nederland is gekomen. Twee willigden het verzoek in

en drie wezen het af (zie tabel 3).

Hoewel vrouwen zonder kinderen volgens de secundaire analyse een grotere kans

op verblijfsaanvaarding hebben, blijkt uit de beoordeling van de casus dat het niet

uitmaakt of een vrouw wel of geen kinderen heeft en meeneemt.

Ten derde is de mogelijke invloed van het hebben en meenemen van kinderen

onderzocht door aan beslisambtenaren hierover twee stellingen voor te leggen.

De eerste luidt: 'Asielzoekers die zonder partner en met kinderen naar Nederland

komen, kun je vanuit humanitaire overwegingen moeilijk terugsturen.' Beslis-

ambtenaren blijken het oneens te zijn met deze stelling. Echter, met de tweede

stelling 'Dit geldt meer voor vrouwen dan voor mannen' is men het minder oneens

(zie bijlage 3, stellingen 1 en 2). Kennelijk vindt een aantal beslisambtenaren het

moeilijker om vrouwen met kinderen te moeten zeggen dat ze geacht worden het

land te verlaten dan het geval is met mannen met kinderen. Niettemin lijken zij in
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Tabel 4: Afwijzing/inwilliging van asielverzoeken van vrouwen die wel/niet zijn bedreigd

en/of ervaringen hebben met seksueel geweld

bedreigd en/of ervaringen

met seksueel geweld

wel

niet

totaal

X2=2,64; df=1; n.s.
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afwijzingen inwilligingen totaal

abs. 0/0 abs. % abs. %

8 44,4 10 55,6 18 100

24 25,5 70 74,5 94 100

32 28,6 80 71,4 112 100

het algemeen niet geneigd te zijn het al dan niet hebben van kinderen mee te wegen

bij het beoordelen van een asielverzoek.

Het voorgaande samenvattend kan worden gesteld dat er geen eenduidige aan-

wijzingen zijn dat het hebben en meenemen van kinderen, van invloed is op de kans

op verblijfsaanvaarding.

Vluchtmotieven

Een andere mogelijke verklaring is dat vrouwen andere vluchtmotieven hebben dan

mannen en om die reden een grotere kans op verblijfsaanvaarding hebben. In het

voorgaande is uiteengezet dat, behoudens twee werkinstructies waarin zijdelings

wordt gesproken over vrouwenbesnijdenis en kledingvoorschriften, ten aanzien van

vrouwen en vrouwspecifieke problemen geen specifieke richtlijnen bestaan. Dit

geldt ook ten aanzien van seksueel geweld. Niettemin is door diverse contact- en

beslisambtenaren gesuggereerd dat de betere positie van vrouwelijke asielzoekers,

mogelijk te maken zou kunnen hebben met het feit dat een substantieel aantal

vrouwen (16%) verklaart dat zij ervaringen hebben met seksueel geweld. Hiermee

wekken zij de indruk dat kennelijk andere beslisregels dan die welke zijn terug te

voeren op werkinstructies, jurisprudentie en dergelijke een rol zouden kunnen

spelen bij de beoordeling van asielverzoeken.

Uit de secundaire analyse van dossiergegevens blijkt echter dat er geen significant

verband bestaat tussen verblijfsaanvaarding en het al dan niet bedreigd zijn en/of

ervaring hebben met seksueel geweld (zie tabel 4).
Ook het casusonderzoek laat zien dat wanneer vrouwelijke asielzoekers ervaringen

hebben met seksueel geweld, dit niet leidt tot een grotere kans op verblijfsaan-

vaarding. Zoveel blijkt uit de beoordeling van de Zaïrese casuspositie (zie bijlage

6) door beslisambtenaren. In de basisvariant van deze casuspositie was te lezen

dat de vrouw was mishandeld en verkracht. In een van de varianten ervan was de

vrouw weliswaar mishandeld, maar niet verkracht. Negen respondenten beoor-

deelden de basisvariant van het asielrelaas. Vier van hen willigden het verzoek

in en vijf wezen het af. Vijf andere respondenten beoordeelden de casusvariant

waarin seksueel geweld ontbrak. Twee willigden het verzoek in en drie wezen het

af (zie tabel 5).



Hoofdstuk 5

Tabel 5: Inwilliging en afwijzing: basisvariant van Zaïrese casuspositie vergeleken met

variant zonder verkrachting
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afwijzingen inwilligingen

basisvariant 5 4

variant zonder verkrachting 3 2

Voorts is nagegaan in hoeverre een rol speelt dat bijna de helft van de vrouwelijk

asielzoekers (47,3%) de oorlogssituatie in hun land als motief noemen om te

vluchten. Uit de secundaire analyse blijkt dat geen verband bestaat tussen de kans

op verblijfsaanvaarding en dit vluchtmotief (zie bijlage 2, tabel 12). Hetzelfde is

nagegaan ten aanzien van de motieven behorend tot een etnische en/of godsdienstige

groep en afhankelijke vervolging. Dit eerste vluchtmotief wordt in 32% van de

gevallen genoemd en het tweede in 18% van de gevallen (zie tabel 1). Ook wat deze

vluchtmotieven betreft, blijkt niet dat ze een significant verband hebben met de

kans op verblijfsaanvaarding (zie bijlage 2, tabellen 13 en 14).

Het voorgaande samenvattend, kan worden gesteld dat in het algemeen het bedreigd

of geconfronteerd zijn met seksueel geweld geen berband blijkt te hebben met

beslissingen over asielverzoeken van vrouwen. Hetzelfde geldt voor drie andere,

door vrouwen veel genoemde vluchtmotieven, namelijk de vrees voor geweld

vanwege de oorlogssituatie, de vrees voor vervolging en/of willekeurig geweld

vanwege het behoren tot een etnische enlof godsdienstige groepering en de vrees

voor afhankelijke vervolging. Allerminst aannemelijk is dan ook dat bepaalde

vrouwspecifieke problemen en/of vluchtmotieven zouden kunnen verklaren

waarom vrouwen vaker worden toegelaten dan mannen.

Opleidingsniveau

Het is niet waarschijnlijk dat het opleidingsniveau van asielzoekers kan verklaren

waarom vrouwen vaker worden toegelaten dan mannen. Eerder in dit rapport is al

melding gemaakt van het feit dat er in het opleidingsniveau van zelfstandig

komende vrouwen en mannen nauwelijks verschillen zijn (zie bijlage 2, tabel 6).

Dit sluit niet uit dat opleidingsniveau de kans op verblijfsaanvaarding zou kunnen

beïnvloeden. We zijn dit nagegaan. We vroegen beslisambtenaren een casus van een

Somalische asielzoeker te beoordelen (zie bijlage 6). In de varianten 2.1 en 2.2 van

deze casus was de asielzoeker (respectievelijk een vrouw en een man) hoog opgeleid

en had zij of hij tolkwerkzaamhheden voor de UNOSOM verricht. In de varianten 2.3

en 2.4 was de asielzoeker laag opgeleid en had zij of hij voor deze VN-organisatie

kledingherstelwerkzaamheden verricht. Negen respondenten beoordeelden de

casusvarianten van de hoog opgeleide asielzoeker. Drie van hen willigden het

verzoek in en zes wezen het af. Tien respondenten beoordeelden de casusvarianten

van de laag opgeleide asielzoeker. Twee van hen willigden het verzoek in en acht

wezen het af (zie tabel 6). De resultaten wijzen in de richting dat hoog opgeleiden
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Tabel 6: Inwilliging en afwijzing: casusvarianten van een hoog opgeleide Somalische

asielzoeker vergeleken me die van een laag opgeleide asielzoeker
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afwijzingen inwilligingen

hoog opgeleid 6 3

laag opgeleid 8 2

Tabel 7: Inwilliging en afwijzing: vrouwelijke beslisambtenaren vergeleken met mannelijke

afwijzingen inwilligingen

vrouwelijke beslisambtenaren 5 5

mannelijke beslisambtenaren 8 7

mogelijk iets meer kans hebben op een verblijfsaanvaarding dan laag opgeleiden,

maar de aantallen zijn zo klein dat we hier geen conclusies aan mogen verbinden.

Sekse van de beslisambtenaar

Door de geïnterviewde ambtenaren is als mogelijke verklaring genoemd dat manne-

lijke beslisambtenaren asielverzoeken van vrouwen mild beoordelen. De vraag of de

sekse van de beslisambtenaar mogelijk een rol speelt, is nagegaan aan de hand van

resultaten van de casusbeoordeling. In totaal beoordeelden 25 beslisambtenaren de

casus van de Zaïrese asielzoekster. Onder hen waren 15 mannelijke beslisambte-

naren en 10 vrouwelijke. Van de mannelijke beslisambtenaren willigden 7 het

asielverzoek in en wezen 8 het af. Van de vrouwelijke beslisambtenaren willigden 5

het verzoek in en wezen 5 het af (zie tabel 7). Deze resultaten geven geen aanleiding

te concluderen dat mannelijke beslisambtenaren relatief mild zijn in hun oordeel

ten aanzien van asielverzoeken van vrouwen. De sekse van de beslisambtenaar

vormt dus eveneens geen verklaring voor het feit dat vrouwen een grotere kans

hebben op verblijfsaanvaarding.

Controleerbaarheid van het verhaal

Een andere mogelijke verklaring is dat het asielrelaas van vrouwen doorgaans

betrekkelijk weinig concrete punten bevat om de consistentie en de juistheid

ervan te controleren. In de interviews vertelden de meeste beslisambtenaren dat

uit het asielrelaas van vrouwelijke asielzoekers zelden blijkt dat zij de negatieve

aandacht van de autoriteiten op zich hebben gevestigd door eigen politieke

activiteiten, en dat derhalve op dit vlak weinig valt te controleren aan hun

verklaringen. Meestal is volgens de ambtenaren de kern van hun verhaal dat ze

ofwel vrezen voor vervolging omdat hun echtgenoot of familieleden worden

vervolgd (afhankelijke vervolging) ofwel zijn gevlucht voor het geweld die de

oorlogssituatie in het land van herkomst met zich meebrengt. Veelal domineert

dan ook de vraag of de vrees voor vervolging aannemelijk is en het is vooral van
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belang te weten of de situatie in het land van herkomst wat betreft mensenrechten-

schendingen en oorlogsgeweld dermate slecht is, dat dit een reden zou kunnen zijn

om de vrouwelijke asielzoeker toe te laten.

Voorts zijn de meeste beslisambtenaren van mening dat zelfstandig komende

vrouwen zelden eigener beweging naar Nederland komen. Hun dagelijkse

waarneming is dat deze vrouwen weliswaar met behulp van tussenpersonen

vluchten, maar dat hun reis in beginsel wordt georganiseerd en gefinancierd door

familieleden in het land van herkomst of in Nederland. Dit brengt met zich mee dat,

waar mannelijke asielzoekers meestal gedetailleerde verklaringen kunnen afleggen

over hun vluchtroute en de problemen die ze daarbij ondervonden hebben, vrouwen

veelal weinig weten te melden of te melden hebben omdat anderen hun reis volledig

hebben geregeld.

Indien, zoals beslisambtenaren stellen, er doorgaans minder valt te controleren aan

de verklaringen van vrouwelijke asielzoekers, dan zal ook niet snel een asielverzoek

van een vrouw worden afgewezen met als motivering dat het asielrelaas ongeloof-

waardig is.

Uit de secundaire analyse blijkt dat vrouwen vaker worden geloofd dan mannen en

partners.32 Opmerkelijk is echter dat het oordeel over de geloofwaardigheid van het

verhaal niet van invloed is op de uiteindelijke beslissing die zij nemen ten aanzien

van asielverzoeken van vrouwen. Ook al wordt het relaas geloofwaardig geacht, dan

nog worden asielverzoeken van vrouwen niet vaker toegewezen dan in gevallen

waarin het relaas ongeloofwaardig wordt geacht.

Dit brengt ons tot de conclusie dat het allerminst waarschijnlijk is dat een geringere

controleerbaarheid van asielverhalen van vrouwen zou kunnen verklaren waarom zij

in de onderzochte periode 1990-1992 een grotere kans op toelating hebben dan

mannen en partners.

Land van herkomst

In het vorengaande is betoogd dat 'landenspecifieke informatie' een belangrijke

rol speelt bij de beoordeling van asielverzoeken. Verwacht mag dan ook worden

dat het land van herkomst in belangrijke mate bepalend is voor de kans op

verblijfsaanvaarding.

In hoofdstuk 3 vermeldden we dat 64% van de vrouwen afkomstig is uit drie

landen, te weten Somalië (33%) voormalig Joegoslavië (19%) en Iran (12%). Indien

we voor deze drie landen naar de verblijfsaanvaardingspercentages per categorie

asielzoekers kijken, dan valt op dat behalve vrouwen ook mannen en partners een

grote kans hebben te worden toegelaten (zie bijlage 2, tabel 15). Dit doet op zijn

32 Dat er verschil kan bestaan tussen wat ambtenaren zeggen en doen, blijkt uit het feit dat wanneer aan

beslisambtenaren rechtstreeks wordt gevraagd of zij geneigd zijn aan de verklaringen van een vrouw

sneller geloof te hechten dan aan die van een man, zij hierop ontkennend antwoorden (zie bijlage 3,

stelling 1 1).
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Tabel 8:
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Vertegenwoordiging van mannen, vrouwen en partners uit landen met beneden-

en bovengemiddelde verblijfsaanvaardingspercentages

landen met beneden-

gemiddelde verblijfs-

aanvaardingspercentages

landen met boven-

gemiddelde verblijfs-

aanvaardingspercentages

totaal

(<46,0%) (>46,0%)

abs. % abs. % abs. %

mannen 150 51,2 143 48,8 293 100

vrouwen 22 19,6 90 80,4 112 100

partners 67 37,2 113 62,8 180 100

totaal 239 40,9 346 59,1 585 100

X2=34,8; df=2; p<0,001.

minst het vermoeden rijzen dat voor sommige landen van herkomst het kennelijk

niet uitmaakt of een asielzoeker een vrouw of man is.

Op basis van dit vermoeden is in het onderzoek de volgende hypothese

geformuleerd.

Vrouwen komen voornamelijk uit landen waarvoor geldt dat de kans op toelating

voor alle asielzoekers (dus ook mannen en partners) bovengemiddeld is en

mannen komen voornamelijk uit landen waarvoor geldt dat de kans op toelating

voor alle asielzoekers benedengemiddeld is.

Om deze hypothese te toetsen is onderscheid gemaakt tussen een groep landen met

bovengemiddelde en een groep met benedengemiddelde verblijfsaanvaardings-

percentages.33 Vervolgens is gekeken naar de vertegenwoordiging van vrouwen,

mannen en partners uit deze twee groepen van landen.

De uitkomsten van deze analyse bevestigen de hierboven geformuleerde hypothese.

Vrouwen komen inderdaad vooral uit landen met een bovengemiddelde kans op

toelating en mannen vooral uit landen met een benedengemiddelde kans (zie

tabel 8).
De vraag die vervolgens gesteld kan worden, is of de overrepresentatie van vrouwen

uit landen met bovengemiddelde verblijfsaanvaardingspercentages en die van

mannen uit landen met benedengemiddelde verblijfsaanvaardingspercentages,

volledig het verschil in kansen tussen vrouwen, mannen en partners verklaart.

Indien dit het geval zou zijn, mag worden verwacht dat als voor beide groepen

landen meer specifiek wordt gekeken naar verblijfsaanvaardingspercentages per

categorie, er nauwelijks nog kansverschillen aanwezig zullen zijn. Een nadere

33 Het onderscheid is gebaseerd op de vaststelling dat in de periode 1990-1992 het gemiddelde

verblijfsaanvaardingspercentage 46% is. Asielzoekers afkomstig uit Afganistan, Algerije, Ethiopië,

Indonesië, Irak, Iran, (voormalig) Joegoslavië, Somalië, Sri Lanka, Syrië en Turkije blijken een

gemiddelde kans op een verblijfsaanvaarding te hebben te hebben die groter is dan 46%.
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Figuur 4: Kans op toelating per categorie asielzoekers, onderscheiden naar herkomst-

landen met beneden-en bovengemiddelde verblijfsaanvaardingspercentages,

in het tijdvak 1990-1992
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analyse op dit vlak wijst echter uit dat vrouwen uit beide groepen landen nog

steeds een significant grotere kans op toelating hebben dan mannen en partners

(zie bijlage 2, tabellen 16 en 17), zij het dat de kansverschillen voor de groep landen

met bovengemiddelde verblijfsaanvaardingspercentages kleiner zijn dan voor de

groep landen met benedengemiddelde verblijfsaanvaardingspercentages. Een en

ander is in figuur 4 tot uitdrukking gebracht.

Samenvattend kan worden gesteld dat de kans op een verblijfsaanvaarding in belang-

rijke mate wordt beïnvloed door het land van herkomst. De over het algemeen veel

grotere kans van vrouwen op een verblijfsaanvaarding kan slechts ten dele worden

verklaard door het feit dat zij overwegend uit een beperkt aantal probleemlanden

komen. Deze verklaring moet echter worden beschouwd als een correctie op het

eerder geconstateerde kansverschil. Want ondanks deze verklaring kan nog steeds

worden geconstateerd dat vrouwen een grotere kans op verblijfsaanvaarding hebben.

Ligt er dus nog steeds de vraag hoe het kansverschil kan worden verklaard.

Sekse in relatie tot diverse verklaringen: meervoudige analyse

Om te onderzoeken wat het effect is van sekse op verblijfsaanvaarding, is een

meervoudige analyse uitgevoerd. Hierin is geprobeerd de kans op verblijfsaan-

vaarding te voorspellen op grond van sekse in relatie met een aantal andere

verklaringen. 34 In deze analyse zijn alle mogelijke verklaringen tegelijk mee-

genomen. Voordeel van een dergelijke analyse is dat indien voor een variabele
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(bijvoorbeeld sekse) een effect wordt gevonden, dat effect gedefinieerd is ten

opzichte van de andere variabelen (bijvoorbeeld land van herkomst, burgerlijke

staat) die ook in de voorspelling meedoen. Met andere woorden, als we met deze

analyse een effect van sekse vinden, is dat het effect van sekse bovenop de andere

variabelen die in de voorspelling meedoen.

De analyses zijn uitgevoerd met een beperkt aantal voorspellers: op grond van

kruistabellen zijn die voorspellers voor de meervoudige analyses uitgezocht waarvan

het meeste effect verwacht kon worden. De zo meegenomen voorspellers waren

(naast sekse): leeftijd, burgerlijke staat, werk, opleiding, geloof, kinderen en

nationaliteit.

De analyses zijn apart uitgevoerd voor de voorspelling van VTV en voor de voor-

spelling van A-status. Voorts zijn er separate analyses uitgevoerd op de verzamelde

dossiers uit de periode 1990-1992 en de periode 1983-1989.

Uit de eerste analyse (A-status) blijkt dat sekse geen enkele rol speelt bij de toeken-

ning van A-status. Verreweg de belangrijkste variabele in de toekenning van A-status

is nationaliteit (verhoogde kans op toekenning voor Ethiopiërs, Iraniërs, Somaliërs

en voormalig Joegoslaven). In tweede instantie spelen opleiding (met hoger

opgeleiden een hogere kans), burgerlijke staat (met ongehuwden een lagere kans)

en het hebben van kinderen waarvoor nog wordt gezorgd een rol.

Uit de tweede analyse (VTV) blijkt dat sekse de belangrijkste voorspeller is van

verblijfsaanvaarding (vrouwen hebben een verhoogde kans). Bijna net zo belangrijk

is evenwel nationaliteit (verhoogde kans op toekenning voor Ethiopiërs, Iraniërs

en Somaliërs).

De genoemde analyses zijn behalve voor de verzamelde dossiers uit de periode

1990-1992 ook voor dossiers uit de periode 1983-1989 uitgevoerd. De bevindingen

van de eerste analyse (A-status) werden goeddeels gerepliceerd: verreweg de belang-

rijkste variabele in de toekenning van A-status was weer nationaliteit (verhoogde

kans op toekenning voor Ethiopiërs, Iraniërs en Somaliërs). In tweede instantie

speelden het hebben van werk, opleiding (met hoger opgeleiden een hogere kans)

en burgerlijke staat (met ongehuwden een lagere kans) een rol. De bevindingen

van de tweede analyse (VTV) werden niet gerepliceerd. Het belangrijkste verschil

is dat de rol van sekse hier verdwenen is, een resultaat dat correspondeert met de

tellingen zoals eerder gepresenteerd in figuur 3. Het lijkt er dus inderdaad op dat

IND-ambtenaren in de periode 1990-1992 vrouwen meer VTV toekenden. Als

voorspellers bleven overeind nationaliteit (verhoogde kans op toekenning voor

Ethiopiërs, Somaliërs en Iraniërs) en het hebben van werk.

Samenvattend kan worden gesteld dat nationaliteit in het algemeen de belangrijkste

voorspeller is van zowel VTV als de A-status. In mindere mate zijn van belang

34 De gebruikte analysetechniek is regressie-analyse; aangezien er hier een dichtome afhankelijke

variabele is (wellgeen VTV cq. wellgeen A-status) hebben we een logistische regressie analyse

uitgevoerd.
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variabelen die betrekking hebben op de economische kansen van de asielzoeker,

zoals opleiding en het hebben van werk, en aspecten die wellicht als 'humanitair'

kunnen worden bestempeld, zoals ongehuwd zijn (negatief effect) en het hebben

van kinderen waarvoor nog wordt gezorgd. Sekse speelt een belangrijke rol in de

voorspelling van VTV voor de periode 1990-1992.
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5.4.3 Mogelijke verklaringen: nadere analyse voor het cohort 1993-medio 1998

Van het cohort 1993 tot medio 1998 zijn veel minder en waarschijnlijk minder

betrouwbare gegevens verzameld: de gegevens over dit cohort zijn afkomstig

van een algemene registratie die voor andere dan onderzoeksdoeleinden wordt

bijgehouden. Dientengevolge kunnen deze gegevens minder compleet, valide

en betrouwbaar zijn. Dat betekent dat we de regressie-analyses zoals hierboven

beschreven, dan ook slechts ten dele hebben kunnen repliceren. De steekproef voor

.dit gedeelte is als volgt samengesteld: we hebben een aselecte steekproef getrokken

uit alle mannelijke en vrouwelijke asielzoekers die een eigen dossier hadden. Dat

betekent in vrijwel alle gevallen dat het om alleenkomende asielzoekers gaat. Het

was zonder aanvullend dossieronderzoek niet mogelijk gegevens van partners van

asielzoekers te verkrijgen; aangezien het bij de analyse van dit cohort vooral gaat om

de actualisering van de gevonden relaties tussen sekse en statusverlening, wordt hier

aan de partners derhalve geen aandacht geschonken. De omvang van de steekproef

is vergelijkbaar met die in de meervoudige analyse van het vorige cohort.

De regio's waaruit de asielzoeksters afkomstig waren, staan weergegeven in

bijlage 2, tabel 18. In vergelijking tot het cohort 1990-1992 waren veel minder

asielzoeksters afkomstig uit Europa, hetgeen waarschijnlijk zijn oorzaak vindt

in een afgenomen toestroom uit Bosnië en voormalig Joegoslavië. Uit Azië is de

toestroom echter toegenomen, voornamelijk veroorzaakt door een sterke toename

van vluchtelingen uit Afghanistan. Net als bij het vorige cohort is een aantal

'probleemlanden' oververtegenwoordigd: onder de vrouwelijke asielzoekers vinden

we het vaakst asielzoekers uit Somalië (21%), Irak (17%), Afghanistan (13%) en Sri

Lanka (11%).

De leeftijdsverdeling is iets anders (zie bijlage 2, tabel 19). Het lijkt erop of de

vrouwelijke asielzoekers iets jonger zijn geworden en meer vergelijkbaar met de

mannen. Nog steeds zijn de vrouwelijke asielzoekers echter gemiddeld ouder dan

de mannelijke asielzoekers.

In burgerlijke staat van de asielzoekers lijkt ook het een en ander te zijn verschoven:

veel minder dan voorheen zijn asielzoekers ongehuwd, en veel vaker is geregistreerd

dat asielzoekers verweduwd zijn (zie bijlage 2, tabel 20).

De aanwezige informatie over scholing is moeilijk te vergelijken met die uit de

dossiers over de periode 1990-1992. Scholing zullen we wel in de meervoudige

analyse betrekken, alhoewel conclusies derhalve voorzichtig getrokken dienen

te worden.
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Hoewel ook hier slechts beperkt informatie aanwezig was, lijkt het hebben van

werk eveneens anders verdeeld in het cohort 1993 tot medio 1998 dan in het cohort

1990-1992. Voor die asielzoekers voor wie informatie beschikbaar is (van 187 asiel-

zoekers was geen informatie aanwezig), blijkt dat 86% van de vrouwen betaald werk

heeft. Voor de mannen is dit 96%. Het is echter zeer wel mogelijk dat vooral bij

degenen die geen betaald werk hebben, ook niets is ingevuld, waarmee de percen-

tages in werkelijkheid flink lager zouden kunnen liggen.

Om ook voor het cohort 1993-medio 1998 te onderzoeken wat het effect is van sekse

op toelating, hebben we dezelfde meervoudige regressie-analyse uitgevoerd als

hierboven.

Uit deze analyse blijkt dat er geen enkel verband bestaat tussen sekse en verblijfs-

aanvaarding waarbij onderscheiden is naar verlening van A-status, VTV en VVTV.

Wel blijkt er in geval van A-status verlening een (zeer) significant verband met

nationaliteit te zijn en bij VTV-verlening een klein verband met leeftijd: jongere

asielzoekers krijgen iets vaker een VTV. Het verband tussen sekse en VTV, dat voor

het eerdere cohort 1990-1992 werd gevonden, is hier dus verdwenen. Overigens

wordt VVTV alleen op basis van land van herkomst toegekend. Het gevonden verband

beantwoordt daarmee aan de verwachtingen.
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Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de onderzoeksvragen uiteengezet wat de

belangrijkste onderzoeksresultaten zijn. Voorts worden enkele conclusies getrokken,

waarna een aantal aanbevelingen zal worden gedaan. Alhoewel alle bevindingen in

dit onderzoek op basis van aselecte steekproeven zijn, moet bedacht worden dat de

aantallen in sommige gevallen klein waren, zodat de resultaten in sommige gevallen

met voorzichtigheid gehanteerd dienen te worden.

6.1 Belangrijkste onderzoeksresultaten

Gegeven de doelstelling van het onderzoek om meer inzicht te krijgen in de positie

van vrouwen in de asielprocedure, is nagegaan welke factoren van invloed zijn

op de kans dat een asielverzoek, in het bijzonder dat van vrouwen, leidt tot een

verblijfsaanvaarding. In het onderzoek is daartoe een aantal onderzoeksvragen

geformuleerd. In het hiernavolgende zal aan de hand van deze vragen worden

vermeld wat de belangrijkste onderzoeksresultaten zijn.

1 Hoe zijn vrouwelijke asielzoekers te kenschetsen?

a Wat zijn hun achtergrondkenmerken?

b Welke vluchtmotieven hebben zij en in hoeverre en op welke punten zijn

hun vluchtmotieven anders dan die van mannelijke asielzoekers?

Vrouwen vluchten minder vaak dan mannen en van de vrouwen die zelfstandig

vluchten blijkt het merendeel afkomstig te zijn uit een beperkt aantal landen, te

weten Somalië, voormalig Joegoslavië, Irak, Iran, Sri Lanka en Afghanistan. In deze

landen heeft de afgelopen jaren een aantal verschuivingen plaatsgevonden.

Volgens IND-ambtenaren zoeken zelfstandig komende vrouwen vooral asiel om de

algemene malaise en onveilige situatie in het land van herkomst te ontvluchten. De

cijfers bevestigen deze opvatting. Hieruit blijkt namelijk dat het bestaan van een

oorlogssituatie de belangrijkste reden is waarom vrouwen vluchten. Een tweede

belangrijk vluchtmotief blijkt te zijn dat vrouwen vrezen voor vervolging omdat zij

tot een bepaalde etnische of godsdienstige groep behoren. Zogenaamde afhankelijke

vervolging en seksueel geweld waren andere belangrijke motieven.

IND-ambtenaren zijn van mening dat betrekkelijk weinig zelfstandig komende

vrouwen een 'politiek verhaal hebben' en dat als dit wel het geval is, er meestal

sprake is van zijdelingse politieke betrokkenheid. Ook deze opvatting vindt

bevestiging in de cijfers. Een veel voorkomend vluchtmotief van vrouwen is

immers de vrees voor afhankelijke vervolging. Betrekkelijk weinig voorkomende

vrouwspecifieke vluchtmotieven zijn: vrees voor vervolging vanwege stil of openlijk



Hoofdstuk 6 64

verzet tegen vrouwonderdrukkende normen en gewoonten en vrees voor vervolging

vanwege achtergrondactiviteiten.

Bij ambtenaren bestaat de indruk dat zelfstandig komende vrouwen zelden echt

zelfstandig vluchten. Meestal blijkt, zo is hun ervaring, dat deze vrouwen reeds in

Nederland verblijvende familieleden of kennissen hebben. Uit de cijfers blijkt dat

zelfstandig komende vrouwen gemiddeld iets ouder en meestal getrouwd zijn en

veelal een of meer kinderen hebben die ze in de regel ook meenemen. Volgens de

ambtenaren komen mannen daarentegen meer'blanco', meer alleen. De cijfers

bevestigen dit: mannen zijn gemiddeld jonger, zijn (zeker voor de wat'oudere'

cohorten) minder vaak gehuwd, en hebben vaker geen kinderen.

Vrouwen die met hun partner komen hebben volgens de ambtenaren zelden een

eigen verhaal. In de regel zijn hun verklaringen erg 'dunnetjes': ze weten weinig

omdat ze onwetend worden gehouden of zeggen weinig te weten om te voorkomen

dat ze iets anders vertellen dan hun partner.

2 Hebben mannelijke asielzoekers een grotere kans te worden toegelaten dan

vrouwelijke asielzoekers?

De afgelopen jaren is regelmatig aandacht gevraagd voor de veronderstelling dat

IND-ambtenaren en rechters onvoldoende recht zouden doen aan de motieven van

vrouwelijke asielzoekers. Contactambtenaren zouden te weinig voelsprieten hebben

voor het herkennen van vrouwspecifieke problemen en bij de beoordeling van asiel-

verzoeken zou hiervoor nog onvoldoende erkenning bestaan. Al met al roept de

discussie over de positie van vrouwelijke asielzoekers het beeld op dat mannen een

grotere kans hebben te worden toegelaten dan vrouwen. Het omgekeerde blijkt

echter het geval: vrouwen blijken gemiddeld een ongeveer even grote kans op

toelating te hebben; in de periode 1990-1992 hebben zij zelfs een grotere kans

op verblijfsaanvaarding.

3 In hoeverre zijn vrouwspecifieke achtergrondkenmerken en vluchtmotieven

van invloed op beslissingen over asielverzoeken?

In tegenstelling tot mannen hebben vrouwen meestal kinderen en hebben zij

die ook bij zich. Er zijn geen consistente relaties gevonden in onze analyses die

er op wijzen dat een of meer van deze factoren de beslissing over asielverzoeken

beïnvloeden. In vrijwel alle gevallen bleek nationaliteit het sterkste verband met

statustoekenning te hebben. Incidenteel werden effecten gevonden van burgerlijk

staat (waarbij ongehuwden een lagere kans op statustoekenning hadden), en van

kenmerken die men als slaagfactoren zou kunnen interpreteren, te weten het

hebben van opleiding en werk.

Vrouwen blijken op sommige punten andere vluchtmotieven te hebben dan

mannen. Van een aantal in het onderzoek betrokken vrouwspecifieke en/of veel
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door vrouwen genoemde vluchtmotieven is niet gebleken dat deze van invloed zijn

op de kans op verblijfsaanvaarding. Zo is niet gebleken dat het bedreigd of gecon-

fronteerd zijn met seksueel geweld ertoe leidt dat over asielverzoeken van vrouwen

vaker positief of negatief wordt beslist. Hetzelfde geldt voor drie andere in de

analyse betrokken vluchtmotieven, namelijk de vrees voor willekeurig geweld

vanwege de oorlogssituatie, de vrees voor vervolging en/of willekeurig geweld

vanwege het behoren tot een bepaalde etnische en/of godsdienstige groep en

de vrees voor afhankelijke vervolging.

4 In hoeverre behandelen en beoordelen contact-en beslisambtenaren

(de asielverzoeken van) vrouwen anders dan (die van) mannen?

Contact- en beslisambtenaren lijken geen verschil te willen maken tussen

vrouwelijke en mannelijke asielzoekers. Niettemin zijn er aanwijzingen dat zij

dit bewust of onbewust wellicht wel doen. Zo verklaren contactambtenaren onder

andere dat zij wellicht tegenover mannen iets makkelijker hard zijn dan tegenover

vrouwen, zij bij een vrouw eerder geneigd zijn te denken dat ze wel weinig te

vertellen zal hebben en dat zij bij vrouwen expliciet naar seksuele mishandeling

vragen. Beslisambtenaren verklaren dat zij bij de beoordeling van asielverzoeken

van vrouwen selectief attent te zijn voor bepaalde problemen: of een vrouw haar

land heeft verlaten vanwege eigen problemen danwel van die van haar man en of

seksueel geweld in het geding is.

6.2 Conclusies

De eerste conclusie uit dit onderzoek is dat vrouwelijke asielzoekers wat betreft

hun kans op een verblijfsaanvaarding alsook hun kans op de meest gunstige

vorm van verblijfsaanvaarding, geen slechtere positie hebben dan mannelijke

asielzoekers, ook wanneer rekening gehouden wordt met het feit dat vrouwelijke

asielzoekers een andere groep vormen dan mannelijke asielzoekers. In de periode

1990-1992 hebben zelfstandig komende vrouwen ten opzichte van mannen en

gezamenlijk komende partners zelfs een (aanmerkelijk) grotere kans op een

verblijfsaanvaarding.

Het onderzoek heeft geen sluitende verklaring opgeleverd voor het feit dat vrouwen

in de periode 1990-1992 gemiddeld een grotere kans op een verblijfsaanvaarding

hadden dan mannen. Slechts een (zeer) gedeeltelijke verklaring vormde het feit

dat zelfstandig komende vrouwen ten opzichte van zelfstandig komende mannen

relatief vaak kinderen hebben en meenemen, doorgaans wat ouder zijn, relatief

vaak getrouwd zijn en andersoortige vluchtmotieven hebben. Ook factoren zoals

opleidingsniveau, sekse van de beslisambtenaar en de controleerbaarheid van het

asielrelaas kunnen niet verklaren waarom vrouwen in de periode 1990-1992 vaker

worden toegelaten.
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Deze resultaten dienen gezien te worden tegen het licht van het feit dat contact- en

beslisambtenaren over een beperkte vrije handelings- en belissingsruimte beschik-

ken. Behalve dat interne waarborgmechnismen er voor zorgen dat handelingen en

beslissingen van ambtenaren in overeenstemming zijn met rechtsregels, richtlijnen

en werkinstructies, is er ook het wakende oog van personen en instanties buiten de

IND. Over de schouders van contactambtenaren wordt meegekeken door rechts-

hulpverleners die de gehoren bijwonen, de gehoorverslagen inzien en over het

gehoor en het verslag opmerkingen (kunnen) maken. Beslisambtenaren ervaren
voortdurend de druk dat in principe elke beslissing in bezwaar kan stuiten op

verweer door rechtshulpverlening en in beroep kan worden getoetst door de
vreemdelingenrechter.

Ten slotte kan worden geconcludeerd dat voor IND-ambtenaren sekseneutraal

handelen een positieve waarde vertegenwoordigt. Hoewel de ambtenaren erkennen

dat zij vrouwelijke en mannelijke asielzoekers soms anders behandelen en dat zij
seksegerelateerde accenten leggen bij hun beslissingen, willen zij graag de indruk

vestigen dat het voor hen niet uitmaakt of ze een man of vrouw voor zich hebben

of over een verzoek van een man of vrouw moeten beslissen. Ze zijn stellig in hun

opvatting dat sekse in principe geen verschil mag maken.

Bij de conclusies van dit onderzoek dienen naast de gebruikelijke voorbehouden bij

onderzoeksresultaten die op een (soms kleine) steekproef zijn gebaseerd, tegelijker-

tijd de volgende kanttekeningen te worden geplaatst. Veel van de resultaten zijn

verkregen door het filter van de geïnterviewde ambtenaar. De onderzoeker(s) hebben

niet zelf gesprekken bijgewoond, noch hebben zij asielzoekers of asielzoeksters

geïnterviewd. Ten tweede dient opgemerkt te worden dat vooral de gegevens die

uit het INDIS-systeem - dat immers voor een niet-onderzoeksdoel in stand wordt

gehouden - zijn 'afgetapt' aan enige 'ruis' of zelfs vertekening onderhevig zouden
kunnen zijn. Ten derde dient hier vermeld te worden dat alle onderzoek naar de

problematiek van asielzoekers, zeker de laatste jaren, snel dateert: alleen al de

groep asielzoekers zelf kan van jaar tot jaar sterk wisselen in omvang, herkomst

en samenstelling.

6.3 Aanbevelingen

Gedurende de looptijd van dit onderzoek is de werkinstructie 'Vrouwen in de

asielprocedure' (nr. 148) uitgegaan, waarin onder andere aanbevelingen en richt-

lijnen te vinden zijn voor zogenaamd gender-inclusief horen. Het zou aanbeveling

verdienen het huidige onderzoek in een of andere vorm te herhalen, om te bezien of

veranderingen waarneembaar zijn bij contact- en beslisambtenaren in de perceptie

van vrouwelijke asielzoekers en de beoordeling van hun casusposities. Hoewel

sekse geen reden mag zijn voor achterstellen of voortrekken, is aandacht voor

sekse-gerelateerde problematiek een wezenlijk onderdeel van de asielprocedure.

Het zou dus aanbeveling verdienen na verloop van een aantal jaren te bezien in



Conclusies en aanbevelingen

hoeverre een dergelijke gender-inclusieve benadering een geïntegreerd onderdeel

is geworden van de procedures die asielzoekers in Nederland doorlopen.

Gezien de voorbehouden en kanttekeningen die wij boven plaatsten, zou het daar-

naast aanbeveling verdienen bij soortgelijk onderzoek als het onderhavige in de

toekomst een meer directe en participerende onderzoeksmethode voor de gehoren

en het beslisproces te gebruiken.
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Summary

The position of female asylum

seekers in the Netherlands

This report contains the findings of a study into the position of female asylum

seekers in the Netherlands. For random samples drawn from three cohorts of asylum

seekers - those who had entered an asylum procedure in the years 1983-1989,

1990-1992, and 1993-mid 1998 - we investigated whether males and females had

equal chances of being accepted in the Netherlands.

With the exception of one cohort (1990-1992) in which female asylum seekers had a

greater chance to obtain one type of admission (a residence permit), it turned out

that no relation could be established between acceptance and sex. This result was

sustained when differential background characteristics of male and female asylum

seekers (e.g. age, marital status and having children) and less easily quantifiable

characteristics of their cases (e.g. credibility of their flight narratives), were taken

into account.
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Tabellen

Tabel 1: Regio's van waaruit vrouwelijke asielzoekers zijn gevlucht (percentage van aantal

asielverzoeken van vrouwen, 1990-1992, n=116)

regio's %

Afrika 39,7

Europa 26,7

Midden-Oosten 25,0

Azië 6,9

Midden-/Zuid-Amerika 1,7

totaal 100

Tabel 2: Waar komen vrouwen vandaan? Verdeling naar belangrijkste landen (percentage

van het aantal asielverzoeken van vrouwen, 1990-1992, n=116)

landen %

Somalië 33

voormalig Joegoslavië 19

Iran 12

totaal 64

Tabel 3: Leeftijd van asielzoekers (percentage van het aantal asielverzoeken, 1990-1992,

n=631)

vrouwen mannen partners

tot 30 jaar 40,5 70,9 31,2

30 jaar en ouder 59,5 29,1 68,8

totaal 100 100 100

Tabel 4: Burgelijke staat asielzoekers (percentage van het aantal asielverzoeken,

1990-1992, n=623)

vrouwen mannen partners

niet getrouwd 32 77 3

getrouwd 50 19 97

weduwstaat 18 4 -

totaal 100 100 100
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Tabel 5: Hoe vaak heeft de asielzoeker één of meer kinderen waarvoor nog wordt gezorgd

(percentage van het aantal asielverzoeken, 1990-1992, n=576)?

vrouwen mannen partners

heeft kinderen 63 21 83

heeft geen kinderen 37 79 17

totaal 100 100 100

Tabel 6: Opleidingsniveau (percentage van het aantal asielverzoeken, 1990-1992, n=582)

vrouwen mannen partners

geen/lo 30 21 33

vo/lbo/mbo 57 60 42

hbo/academisch 13 19 25

totaal 100 100 100

Tabel 7: Asielzoeker had wel of geen werk (percentage van het aantal asielverzoeken,

1990-1992, n=584)

vrouwen mannen partners

had werk 23 51 68

had geen werk 68 29 11

had geen werk i.v.m. situatie 9 20 21

totaal 100 100 100

Tabel 8: Niveau werk (percentage van het aantal asielverzoeken, 1990-1992, n=304)

vrouwen mannen partners

geen/lo 61 66 55

vo/lbo/mbo 13 21 24

hbo/academisch 26 13 21

totaal 100 100 100



Tabellen

Tabel 9: Invloed van leeftijd op afwijzing/inwilliging van asielverzoeken van vrouwen,

1990-1992

leeftijd

77

afwijzingen inwilligingen totaal

abs. Mo abs. % abs. %

tot 30 jaar 15 33,3 30 66,7 45 100

30 jaar en ouder 17 25,4 50 74,6 67 100

totaal 32 28,6 80 71,4 112 100

X2=0,83; df=1; n.s.

Tabel 10: Invloed van burgelijke staat op afwijzing/inwilliging van asielverzoeken van

vrouwen, 1990-1992

burgelijke staat

afwijzingen inwilligingen totaal

abs. o/o abs. % abs. o/s

ongetrouwd/geen partner 14 26,9 38 73,1 52 100

getrouwd/partner 18 30,0 42 70,0 60 100

totaal 32 28,6 80 71,4 112 100

X2=0,13; df=1; n.s.

Tabel 11: Invloed van kinderen op afwijzing/inwilliging van asielverzoeken van vrouwen,

1990-1992

afwijzingen inwilligingen totaal

kinderen waarvoor nog wordt gezorgd abs. Mo abs. % abs. %

nee 6 15,0 34 85,0 40 100

ja 26 36,1 46 63,9 72 100

totaal 32 28,6 80 71,4 112 100

X2=5,61; df=1; p<0,05.

Tabel 12: Invloed van het vluchtmotief `oorlogssituatie' op afwijzing/inwilliging van

asielverzoeken van vrouwen, 1990-1992

vluchtmotief

speelt een rol

speelt geen rol

totaal

afwijzingen inwilligingen totaal

abs. % abs. 9/o abs. 9/o

13 24,5 40 75,5 53 100

19 32,9 40 67,8 59 100

32 28,6 80 71,4 112 100

X2=0,81; df=1; n.s.
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Tabel 13: Invloed van het vluchtmotief 'lid van etnische enlof godsdienstige groepering' op

afwijzinglinwilliging van asielverzoeken van vrouwen, 1990-1992

vluchtmotief

speelt een rol

speelt geen rol

totaal

X2=2,17; df=1; n.s.

afwijzingen inwilligingen totaal

abs. % abs. % abs. %

7 19,4 29 80,6 36 100

25 32,9 51 67,1 76 100

32 28,6 80 71,4 112 100

Tabel 14: Invloed van het vluchtmotief 'problemen omdat familie, vrienden en/of kennissen

worden gezocht (afhankelijke vervolging)' op afwijzinglinwilliging van asiel-

verzoeken van vrouwen, 1990-1992

vluchtmotief

speelt een rol

speelt geen rol

totaal

X2=0,02; df=1; n.s.

afwijzingen inwilligingen totaal

abs. % abs. % abs. %

6

26

30,0

28,3

14

66

70,0

71,7

20

92

100

100

32 28,6 80 71,4 112 100

Tabel 15: Afwijzinglinwilliging van asielverzoeken in het tijdvak 1990-1992: Somalië,

voormalig Joegoslavië en Iran met overige landen vergeleken

afwijzingen inwilligingen totaal

abs. % abs. % abs. %

Somalië / voormalig Joegoslavië /

Iran

overige landen

67

249

29,6

69,4

159

110

70,4

30,6

226

359

100

100

totaal 316 54,0 269 46,0 585 100

X2=88,0; df=1; p<0,001.
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Tabel 16: Afwijzing/inwilliging van asielverzoeken van mannen, vrouwen en partners

afkomstig uit landen met bovengemiddelde verblijfsaanvaardingspercentages

79

(46%), in het tijdvak 1990-1992

afwijzingen inwilligingen totaal

abs. % abs. Mo abs. %

mannen 54 37,8 89 62,2 143 100

vrouwen 20 22,2 70 77,8 90 100

partners 32 28,3 81 71,7 113 100

totaal 106 30,6 240 69,4 346 100

X2=6,7; df=2; p<0,05.

Tabel 17: Afwijzing/inwilliging van asielverzoeken van mannen, vrouwen en partners

afkomstig uit landen met benedengemiddelde verblijfsaanvaardingspercentages

(46%), in het tijdvak 1990-1992

afwijzingen inwilligingen totaal

abs. % abs. % abs. Wo

mannen 141 94,0 9 6,0 150 100

vrouwen 12 54,5 10 45,5 22 100

partners 57 85,1 10 14,9 67 100

totaal 210 87,9 29 12,1 239 100

X2=28,7; df=2; p<0,001.

Tabel 18: Regio's van waaruit vrouwelijke asielzoekers zijn gevlucht (percentage van aantal

asielverzoeken van vrouwen in de steekproef, 1993-juni 1998, n=9*)

regio's %

Afrika 36,8

Europa 11,6

Midden-Oosten 21,1

Azië 30,5

Midden/Zuid-Amerika 0

In de steekproef bevonden zich 6 vrouwelijke asielzoekers die statenloos waren.
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Tabel 19: Leeftijd van asielzoekers (percentage van het aantal asielverzoeken, 1993-

medio 1998, n=420)

vrouwen mannen

tot 30 jaar 63,9 71,5

30 jaar en ouder 36,1 28,5

Tabel 20: Burgerlijke staat van asielzoekers (percentage van het aantal asielverzoeken,

1993-medio 1998, n=371')

vrouwen mannen

niet getrouwd 2,6 3,1

getrouwd 31,2 38,1

weduwstaat 66,2 58,8

Van 50 asielzoekers kon de burgerlijke staat niet uit de registratie worden bepaald.
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Resultaten stellingen

1 Asielzoekers die zonder partner en met kinderen naar Nederland komen kun je vanuit

humanitaire overwegingen moeilijk terugsturen.

oneens

-2

-1,19

0

eens

2

2 Dit geldt voor vrouwen meer dan voor mannen.

oneens

-2

5

-0,94

0

eens

2

3 Over het algemeen hebben mannen minder gegronde redenen om te vluchten dan

vrouwen.

oneens

-2

2

-1,13

0

eens

2

4 Vrouwelijke asielzoekers verkeren doorgaans in een kwetsbaarder positie dan mannen.

oneens

-2 0

-0,11

eens

2

5 Mensen vluchten pas dan wanneer ze er redelijk zeker zijn dat hun asielverzoek in een

van de opvanglanden wordt ingewilligd.

oneens

2

-2 0

-0,91

2

eens

2
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6 Dit geldt voor mannen in mindere mate dan voor vrouwen.

oneens

-2

N

-0,74

0

eens

2
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7 Aan de verklaringen van een vrouw valt doorgaans minder te controleren dan aan die

van een man.

oneens

-2

IN

-0,51

0

eens

2

8 Het verlenen van A-status aan mannen brengt een grotere kans op volgmigratie met

zich mee dan bij vrouwen.

oneens

-2

-0,36

0

eens

2

9 Wat mij voornamelijk bezighoudt bij de behandeling en de beoordeling van een

asielverzoek, is of de verklaringen geloofwaardig en consistent zijn.

oneens

2

-2 0

1,09

eens

2

10 Wat consistentie en gedetailleerdheid betreft, stel ik aan de verklaringen van mannen

doorgaans hogere eisen dan aan die van vrouwen.

oneens

n

-2 0

-1,19

eens

2
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11 Ik ben geneigd aan de verklaringen van een vrouw sneller geloof te hechten dan aan

die van een man.

oneens

-2

9

-1,23

0

eens

2
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Mannen en vrouwen bij de IND

Tabel 1: Verhouding mannelijke en vrouwelijke werknemers bij de IND in 1992

man vrouw totaal

fte % fte % fte %

contactambtenaar 61,00 78,0 17,25 22,0 78,25 100

beslisambtenaar 162,06 60,4 106,34 39,6 268,40 100

totaal 223,06 64,3 123,59 35,7 346,65 100

Tabel 2: Verhouding mannelijke en vrouwelijke werknemers bij de IND in 1996

man vrouw totaal

fte o/a fte Mo fte %

contactambtenaar 110,68 61,4 69,63 38,6 180,31 100

beslisambtenaar 213,93 51,8 199,29 48,2 413,22 100

totaal 324,61 54,7 268,92 45,3 593,53 100
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Casus Zaïrese asielzoeker

Variant 1.1

naam:

geboortedatum:

inreisdatum:

nationaliteit:

beroep:

burgerlijke staat:

kinderen:

Elifa Sallah

07-03-1956

8 december 1996

Zaïrese

archivaris bij het Institut Supérieure de Technique Appliqué (ISTA)

gehuwd in 1975, weduwe sinds 1993

drie zoons en twee dochters

Reden asielverzoek

Haar oudste zoon wordt gezocht vanwege het organiseren van een demonstratie te

Kinshasa. Verzoekster is verhoord, mishandeld en verkracht. Ze voelt zich bedreigd en

ziet in Zaïre geen perspectief meer voor de toekomst.

Aanleiding vlucht

De oudste zoon van verzoekster wordt gezocht vanwege de organisatie van de studenten-

demonstratie op 7 november 1996, waarin het aftreden van eerste minister Kendo Wa

Dondo werd geëist vanwege zijn Tutsi-achtergrond. Diezelfde dag werd zij, toen zij aan

het einde van haar werkdag het gebouw van de ]STA verliet, aangehouden door agenten

van de Division Spéciale Présidentielle (DSP): de ordedienst van president Mobutu. Op

grond van wat de agenten vertelden, werd duidelijk dat ze haar zoon zochten. De autori-

teiten beschouwen hem als een studentenleider en stellen hem eerstverantwoordelijk voor

het toch door laten gaan van de demonstratie, die twee dagen eerder verboden was

verklaard. Onder bedreiging van een wapen werd verzoekster overgebracht naar kamp

Tshatshi, gelegen in de wijk Mont Ngalimea. Gedurende drie dagen en nachten werd zij

regelmatig ondervraagd. Men wilde informatie over de verblijfplaats van haar zoon.

Daarna is ze vrijgelaten.

Gevangenschap/arrestaties/mishandelingen

Tijdens de verhoren is verzoekster meerdere malen tot bloedens toe geslagen. Na een

verhoor op de tweede avond is zij door drie DSP-agenten verkracht.

Nadere bijzonderheden

Verzoekster is weduwe. Haar man werd op 16 november 1991 gearresteerd samen met

acht andere militairen. Hij werd gearresteerd omdat hij deelnam aan een demonstratie van

de oppositiepartij Palu. Op 23 maart 1993 werd het stoffelijk overschot van haar man op
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een afgelegen bedrijfsterrein aangetroffen. Betrokkene overlegt een overlijdensakte

waarvan BuiZa de authenticiteit bevestigt.

Reis

Is met haar drie jongste kinderen op 7 december met een vliegtuig van Air Zaïre van

Kinshasa naar Brussel gereisd. Ze heeft de reis laten regelen door een reisagent. Hij

zorgde voor een paspoort (op naam van Kayand Ontshim) met daarin een Beneluxvisum.

Ze kreeg deze van de piloot. Kwam op 8 december aan en ging op aanwijzingen van de

piloot naar een huis in Brussel alwaar ze werd opgehaald door ene Mobilulu die haar en

haar kinderen in een witte Renault naar Rotterdam bracht.

Variant 1.2

naam:

geboortedatum:

inr eisdatum:

nationaliteit:

beroep:

burgerlijke staat:

kinderen:

Elifa Sallah

07-03-1956

8 december 1996

Zaïrese

archivaris bij het Institut Supérieure de Technique Appliqué (ISTA)

gehuwd in 1975, weduwe sinds 1993

één zoon

Reden asielverzoek

Haar zoon wordt gezocht vanwege het organiseren van een demonstratie te Kinshasa.

Verzoekster is verhoord, mishandeld en verkracht. Ze voelt zich bedreigd en ziet in Zaïre

geen perspectief meer voor de toekomst.

88

Aanleiding vlucht

De zoon van verzoekster wordt gezocht vanwege de organisatie van de studentendemon-

stratie op 7 november 1996, waarin het aftreden van eerste minister Kendo Wa Dondo

werd geëist vanwege zijn Tutsi-achtergrond. Diezelfde dag werd zij, toen zij aan het

einde van haar werkdag het gebouw van de ISTA verliet, aangehouden door agenten van

de Division Spéciale Présidentielle (DSP): de ordedienst van president Mobutu. Op grond

van wat de agenten vertelden, werd duidelijk dat ze haar zoon zochten. De autoriteiten

beschouwen hem als een studentenleider en stellen hem eerstverantwoordelijk voor het

toch door laten gaan van de demonstratie, die twee dagen eerder verboden was verklaard.

Onder bedreiging van een wapen werd verzoekster overgebracht naar kamp Tshatshi,

gelegen in de wijk Mont Ngalimea. Gedurende drie dagen en nachten werd zij regelmatig

ondervraagd. Men wilde informatie over de verblijfplaats van haar zoon. Daarna is ze

vrijgelaten.

Gevangenschap/arrestaties/mishandelingen

Tijdens de verhoren is verzoekster meerdere malen tot bloedens toe geslagen. Na een

verhoor op de tweede avond is zij door drie DSP-agenten verkracht.
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Nadere bijzonderheden

Verzoekster is weduwe. Haar man werd op 16 november 1991 gearresteerd samen met

acht andere militairen. Hij werd gearresteerd omdat hij deelnam aan een demonstratie van

de oppositiepartij Palu. Op 23 maart 1993 werd het stoffelijk overschot van haar man op

een afgelegen bedrijfsterrein aangetroffen. Betrokkene overlegt een overlijdensakte

waarvan BuiZa de authenticiteit bevestigt.

Reis

Is op 7 december met een vliegtuig van Air Zaïre van Kinshasa naar Brussel gereisd. Ze

heeft de reis laten regelen door een reisagent. Hij zorgde voor een paspoort (op naam van

Kayand Ontshim) met daarin een Beneluxvisum. Ze kreeg deze van de piloot. Kwam op 8

december aan en ging op aanwijzingen van de piloot naar een huis in Brussel alwaar ze

werd opgehaald door ene Mobilulu die haar in een witte Renault naar Rotterdam bracht.

Variant 1.3

naam:

geboortedatum:

inreisdatum:

nationaliteit:

beroep:

burgerlijke staat:

Elifa Sallah

07-03-1956

8 december 1996

Zaïrese

archivaris bij het Institut Supérieure de Technique Appliqué (ISTA)

gehuwd sinds 1975

kinderen: drie zoons en twee dochters

Reden asielverzoek

Haar oudste zoon wordt gezocht vanwege het organiseren van een demonstratie te

Kinshasa. Verzoekster is verhoord, mishandeld en verkracht. Ze voelt zich bedreigd en

ziet in Zaïre geen perspectief meer voor de toekomst.

Aanleiding vlucht

De oudste zoon van verzoekster wordt gezocht vanwege de organisatie van de studenten-

demonstratie op 7 november 1996, waarin het aftreden van eerste minister Kendo Wa

Dondo werd geëist vanwege zijn Tutsi-achtergrond. Diezelfde dag werd zij, toen zij aan

het einde van haar werkdag het gebouw van de ISTA verliet, aangehouden door agenten

van de Division Spéciale Présidentielle (DSP): de ordedienst van president Mobutu. Op

grond van wat de agenten vertelden, werd duidelijk dat ze haar zoon zochten. De autori-

teiten beschouwen hem als een studentenleider en stellen hem eerstverantwoordelijk voor

het toch door laten gaan van de demonstratie, die twee dagen eerder verboden was

verklaard. Onder bedreiging van een wapen werd verzoekster overgebracht naar kamp

Tshatshi, gelegen in de wijk Mont Ngalimea. Gedurende drie dagen en nachten werd zij

regelmatig ondervraagd. Men wilde informatie over de verblijfplaats van haar zoon.

Daarna is ze vrijgelaten.
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Gevangenschap/arrestaties/mishandelingen

Tijdens de verhoren is verzoekster meerdere malen tot bloedens toe geslagen. Na een

verhoor op de tweede avond is zij door drie DSP-agenten verkracht.

90

Nadere bijzonderheden

Verzoekster staat alleen voor de verzorging van haar drie jongste kinderen. Ze heeft haar

man in maart 1993 verlaten.

Reis

Is met haar drie jongste kinderen op 7 december met een vliegtuig van Air Zaïre van

Kinshasa naar Brussel gereisd. Ze heeft de reis laten regelen door een reisagent. Hij

zorgde voor een paspoort (op naam van Kayand Ontshim) met daarin een Beneluxvisum.

Ze kreeg deze van de piloot. Kwam op 8 december aan en ging op aanwijzingen van de

piloot naar een huis in Brussel alwaar ze werd opgehaald door ene Mobilulu die haar en
haar kinderen in een witte Renault naar Rotterdam bracht.

Variant 1.4

naam:

geboortedatum:

inreisdatum:

nationaliteit:

beroep:

burgerlijke staat:

kinderen:

Elffa Sallah

07-03-1956

8 december 1996

Zaïrese

archivaris bij het Institut Supérieure de Technique Appliqué (ISTA)

gehuwd in 1975, weduwe sinds 1993

drie zoons en twee dochters

Reden asielverzoek

Haar oudste zoon wordt gezocht vanwege het organiseren van een demonstratie te

Kinshasa. Verzoekster is verhoord en mishandeld. Ze voelt zich bedreigd en ziet in Zaïre

geen perspectief meer voor de toekomst.

Aanleiding vlucht

De oudste zoon van verzoekster wordt gezocht vanwege de organisatie van de studenten-

demonstratie op 7 november 1996, waarin het aftreden van eerste minister Kendo Wa

Dondo werd geëist vanwege zijn Tutsi-achtergrond. Diezelfde dag werd zij, toen zij aan

het einde van haar werkdag het gebouw van de ISTA verliet, aangehouden door agenten

van de Division Spéciale Présidentielle (DSP): de ordedienst van president Mobutu. Op

grond van wat de agenten vertelden, werd duidelijk dat ze haar zoon zochten. De auto-

riteiten beschouwen hem als een studentenleider en stellen hem eerstverantwoordelijk

voor het toch door laten gaan van de demonstratie, die twee dagen eerder verboden was

verklaard. Onder bedreiging van een wapen werd verzoekster overgebracht naar kamp

Tshatsi, gelegen in de wijk Mont Ngalimea. Gedurende drie dagen en nachten werd zij
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Nadere bijzonderheden

Verzoekster is weduwe. Haar man werd op 16 november 1991 gearresteerd samen met

acht andere militairen. Hij werd gearresteerd omdat hij deelnam aan een demonstratie van

de oppositiepartij Palu. Op 23 maart 1993 werd het stoffelijk overschot van haar man op

een afgelegen bedrijfsterrein aangetroffen. Betrokkene overlegt een overlijdensakte

waarvan BuiZa de authenticiteit bevestigt.

Reis

Is op 7 december met een vliegtuig van Air Zaïre van Kinshasa naar Brussel gereisd. Ze

heeft de reis laten regelen door een reisagent. Hij zorgde voor een paspoort (op naam van

Kayand Ontshim) met daarin een Beneluxvisum. Ze kreeg deze van de piloot. Kwam op 8

december aan en ging op aanwijzingen van de piloot naar een huis in Brussel alwaar ze

werd opgehaald door ene Mobilulu die haar in een witte Renault naar Rotterdam bracht.

Variant 1.3

naam:

geboortedatum:

inreisdatum:

nationaliteit:

beroep:

burgerlijke staat:

kinderen:

Elifa Sallah

07-03-1956

8 december 1996

Zaïrese

archivaris bij het Institut Supérieure de Technique Appliqué (ISTA)

gehuwd sinds 1975

drie zoons en twee dochters

Reden asielverzoek

Haar oudste zoon wordt gezocht vanwege het organiseren van een demonstratie te

Kinshasa. Verzoekster is verhoord, mishandeld en verkracht. Ze voelt zich bedreigd en

ziet in Zaïre geen perspectief meer voor de toekomst.

Aanleiding vlucht

De oudste zoon van verzoekster wordt gezocht vanwege de organisatie van de studenten-

demonstratie op 7 november 1996, waarin het aftreden van eerste minister Kendo Wa

Dondo werd geëist vanwege zijn Tutsi-achtergrond. Diezelfde dag werd zij, toen zij aan

het einde van haar werkdag het gebouw van de ISTA verliet, aangehouden door agenten

van de Division Spéciale Présidentielle (DSP): de ordedienst van president Mobutu. Op

grond van wat de agenten vertelden, werd duidelijk dat ze haar zoon zochten. De autori-

teiten beschouwen hem als een studentenleider en stellen hem eerstverantwoordelijk voor

het toch door laten gaan van de demonstratie, die twee dagen eerder verboden was

verklaard. Onder bedreiging van een wapen werd verzoekster overgebracht naar kamp

Tshatshi, gelegen in de wijk Mont Ngalimea. Gedurende drie dagen en nachten werd zij

regelmatig ondervraagd. Men wilde informatie over de verblijfplaats van haar zoon.

Daarna is ze vrijgelaten.
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Gevangenschap/arrestaties/mishandelingen

Tijdens de verhoren is verzoekster meerdere malen tot bloedens toe geslagen. Na een

verhoor op de tweede avond is zij door drie DSP-agenten verkracht.

90

Nadere bijzonderheden

Verzoekster staat alleen voor de verzorging van haar drie jongste kinderen. Ze heeft haar

man in maart 1993 verlaten.

Reis

Is met haar drie jongste kinderen op 7 december met een vliegtuig van Air Zaïre van

Kinshasa naar Brussel gereisd. Ze heeft de reis laten regelen door een reisagent. Hij

zorgde voor een paspoort (op naam van Kayand Ontshim) met daarin een Beneluxvisum.

Ze kreeg deze van de piloot. Kwam op 8 december aan en ging op aanwijzingen van de

piloot naar een huis in Brussel alwaar ze werd opgehaald door ene Mobilulu die haar en

haar kinderen in een witte Renault naar Rotterdam bracht.

Variant 1.4

naam: Elifa Sallah

geboortedatum: 07-03-1956

inreisdatum: 8 december 1996

nationaliteit: Zaïrese

beroep: archivaris bij het Institut Supérieure de Technique Appliqué (ISTA)

burgerlijke staat: gehuwd in 1975, weduwe sinds 1993

kinderen: drie zoons en twee dochters

Reden asielverzoek

Haar oudste zoon wordt gezocht vanwege het organiseren van een demonstratie te

Kinshasa. Verzoekster is verhoord en mishandeld. Ze voelt zich bedreigd en ziet in Zaïre

geen perspectief meer voor de toekomst.

Aanleiding vlucht

De oudste zoon van verzoekster wordt gezocht vanwege de organisatie van de studenten-

demonstratie op 7 november 1996, waarin het aftreden van eerste minister Kendo Wa

Dondo werd geëist vanwege zijn Tutsi-achtergrond. Diezelfde dag werd zij, toen zij aan

het einde van haar werkdag het gebouw van de ISTA verliet, aangehouden door agenten

van de Division Spéciale Présidentielle (DSP): de ordedienst van president Mobutu. Op

grond van wat de agenten vertelden, werd duidelijk dat ze haar zoon zochten. De auto-

riteiten beschouwen hem als een studentenleider en stellen hem eerstverantwoordelijk

voor het toch door laten gaan van de demonstratie, die twee dagen eerder verboden was

verklaard. Onder bedreiging van een wapen werd verzoekster overgebracht naar kamp

Tshatsi, gelegen in de wijk Mont Ngalimea. Gedurende drie dagen en nachten werd zij
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regelmatig ondervraagd. Men wilde informatie over de verblijfplaats van haar zoon.

Daarna is ze vrijgelaten.

Gevangenschap/arrestaties/mishandelingen

Tijdens de verhoren is verzoekster meerdere malen tot bloedens toe geslagen.

91

Nadere bijzonderheden
Verzoekster is weduwe. Haar man werd op 16 november 1991 gearresteerd samen met

acht andere militairen. Hij werd gearresteerd omdat hij deelnam aan een demonstratie van

de oppositiepartij Palu. Op 23 maart 1993 werd het stoffelijk overschot van haar man op

een afgelegen bedrijfsterrein aangetroffen. Betrokkene overlegt een overlijdensakte

waarvan BuiZa de authenticiteit bevestigt.

Reis

Is met haar drie jongste kinderen op 7 december met een vliegtuig van Air Zaïre van

Kinshasa naar Brussel gereisd. Ze heeft de reis laten regelen door een reisagent. Hij

zorgde voor een paspoort (op naam van Kayand Ontshim) met daarin een Beneluxvisum.

Ze kreeg deze van de piloot. Kwam op 8 december aan en ging op aanwijzingen van de

piloot naar een huis in Brussel alwaar ze werd opgehaald door ene Mobilulu die haar en

haar kinderen in een witte Renault naar Rotterdam bracht.



Casus Zairese asielzoeker

regelmatig ondervraagd. Men wilde informatie over de verblijfplaats van haar zoon.

Daarna is ze vrijgelaten.

Gevangenschap/arrestaties/mishandelingen.

Tijdens de verhoren is verzoekster meerdere malen tot bloedens toe geslagen.

91

Nadere bijzonderheden

Verzoekster is weduwe. Haar man werd op 16 november 1991 gearresteerd samen met

acht andere militairen. Hij werd gearresteerd omdat hij deelnam aan een demonstratie van

de oppositiepartij Palu. Op 23 maart 1993 werd het stoffelijk overschot van haar man op

een afgelegen bedrijfsterrein aangetroffen. Betrokkene overlegt een overlijdensakte

waarvan BuiZa de authenticiteit bevestigt.

Reis

Is met haar drie jongste kinderen op 7 december met een vliegtuig van Air Zaïre van

Kinshasa naar Brussel gereisd. Ze heeft de reis laten regelen door een reiságent. Hij

zorgde voor een paspoort (op naam van Kayand Ontshim) met daarin een Beneluxvisum.

Ze kreeg deze van de piloot. Kwam op 8 december aan en ging op aanwijzingen van de

piloot naar een huis in Brussel alwaar ze werd opgehaald door ene Mobilulu die haar en

haar kinderen in een witte Renault naar Rotterdam bracht.
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Casus Somalische asielzoeker

Variant 2.1

1

naam: Sheikh Mahamed Luul

geboortedatum: 03-07-1960

inreisdatum: 13 oktober 1996

nationaliteit: Somalische

beroep: universiteitsdocente

burgerlijke staat: gehuwd in 1980, weduwe sinds 1989

kinderen: drie zoons en twee dochters

Reden asielverzoek
Heeft land verlaten vanwege algemene toestand in Somalië en persoonlijke problemen. Zij

is Reer Hamar en wordt om die reden vervolgd. Bovendien heeft zij te vrezen voor

vervolging vanwege het verrichten van nevenactiviteiten als tolk voor UNOSOM.

Aanleiding vlucht
Eind december 1995 kwamen leden van de clan van Aideed bij het huis van verzoekster.

Zij was niet thuis, maar de kinderen wel. De clanleden lieten een bericht achter dat

verzoekster zich diende te melden bij Aideed in verband met haar nevenactiviteiten als

tolk voor UNOSOM. Een week later brachten ze opnieuw een bezoek aan de woning.

Verzoekster was opnieuw niet thuis. Uit vrees voor detentie of erger is zij met haar

kinderen uit Mogadishu gevlucht.

Gevangenschap/arrestaties/mishandelingen

Januari 1991 deden leden van de clan van Hawiye een huiszoeking. Zij zochten haar

enige broer (verzoekster heeft geen zus), die een hoge positie in het Somalische leger

bekleedde en op hetzelfde adres woonde. Deze was op het moment van de inval niet

thuis. Verzoekster, haar kinderen, haar toen nog levende vader en haar schoonzus werden

opgepakt. Haar zoon van tien wilde ontsnappen en is toen voor haar ogen doodgeschoten.

Zij hebben twee maanden gevangen gezeten. Een buurman, die tot de Hawiye-clan

behoort, heeft geregeld dat zij, haar gezin en familieleden vrijkwamen. Daarna is
verzoekster elders in Mogadishu gaan wonen. Haar schoonzus is destijds samen met

haar kind en haar vader naar een oom in Garisa, Kenya gevlucht.
In augustus 1994 is verzoekster op straat aangehouden door leden van de clan van Ali

Mahdi. Zij is twee weken gevangen gehouden. Tijdens deze detentie is verzoekster

mishandeld. Omdat zij medische verzorging nodig had, is zij naar een ziekenhuis

gebracht. Na acht dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, werd zij ontslagen.
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Nadere bijzonderheden

Verzoekster staat alleen voor de verzorging van haar kinderen. Haar man is op 14 april

1989, na een ziekbed van drie maanden, overleden. Haar vader en moeder leven niet

meer. Van haar broer heeft zij sinds januari 1991 niets meer vernomen.

94

Reis

Heeft Somalië op 6 januari 1996 verlaten. Verzoekster verbleef tot juli 1996 in Fohle,

Ethiopië, bij verre familieleden en stamgenoten. Is daarna naar haar oom in Addis Abbeba

gegaan. Haar oom en tante waren niet in staat haar kinderen op te vangen. Vervolgens is

zij naar een andere oom en tante in Djibouti gereisd. Ook zij konden haar kinderen niet

opvangen.

Op 13 oktober kwam verzoekster met kinderen aan op Schiphol. Haar oom in Djibouti

regelde met een zakenpartner in Nederland de reis.

Variant 2.2

naam: Mahamed Luul

geboortedatum: 03-07-1960

inreisdatum: 13 oktober 1996

nationaliteit: Somalische

beroep: universiteitsdocent

burgerlijke staat: gehuwd in 1980, weduwnaar sinds 1989

kinderen: drie zoons en twee dochters

Reden asielverzoek

Heeft land verlaten vanwege algemene toestand in Somalië en persoonlijke problemen.

Hij is Reer Hamar en wordt om die reden vervolgd. Bovendien heeft hij te vrezen voor

vervolging vanwege het verrichten van nevenactiviteiten als tolk voor UNOSOM.

Aanleiding vlucht

Eind december 1995 kwamen leden van de clan van Aideed bij het huis van verzoeker. Hij

was niet thuis, maar de kinderen wel. De clanleden lieten een bericht achter dat verzoeker

zich diende te melden bij Aideed in verband met zijn nevenactiviteiten als tolk voor

UNOSOM. Een week later brachten ze opnieuw een bezoek aan de woning. Verzoeker was

opnieuw niet thuis. Uit vrees voor detentie of erger is hij met zijn kinderen uit Mogadishu

gevlucht.

Gevangenschap/arrestaties/mishandelingen

Januari 1991 deden leden van de clan van Hawiye een huiszoeking. Zij zochten zijn enige

broer (verzoeker heeft geen zus), die een hoge positie in het Somalische leger bekleedde

en op hetzelfde adres woonde. Deze was op het moment van de inval niet thuis. Ver-

zoeker, zijn kinderen, zijn toen nog levende vader en zijn schoonzus werden opgepakt.

Zijn zoon van tien wilde ontsnappen en is toen voor zijn ogen doodgeschoten. Zij hebben
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Casus Somalische asielzoeker

Variant 2.1

naam:

geboortedatum:

inreisdatum:

nationaliteit:

beroep:

burgerlijke staat:

kinderen:

Sheikh Mahamed Luul

03-07-1960

13 oktober 1996

Somalische

universiteitsdocente

gehuwd in 1980, weduwe sinds 1989

drie zoons en twee dochters

Reden asielverzoek

Heeft land verlaten vanwege algemene toestand in Somalië en persoonlijke problemen. Zij

is Reer Hamar en wordt om die reden vervolgd. Bovendien heeft zij te vrezen voor

vervolging vanwege het verrichten van nevenactiviteiten als tolk voor UNOSOM.

Aanleiding vlucht

Eind december 1995 kwamen leden van de clan van Aideed bij het huis van verzoekster.

Zij was niet thuis, maar de kinderen wel. De clanleden lieten een bericht achter dat

verzoekster zich diende te melden bij Aideed in verband met haar nevenactiviteiten als

tolk voor UNOSOM. Een week later brachten ze opnieuw een bezoek aan de woning.

Verzoekster was opnieuw niet thuis. Uit vrees voor detentie of erger is zij met haar

kinderen uit Mogadishu gevlucht.

Gevangenschap/arrestaties/mishandelingen

Januari 1991 deden leden van de clan van Hawiye een huiszoeking. Zij zochten haar

enige broer (verzoekster heeft geen zus), die een hoge positie in het Somalische leger

bekleedde en op hetzelfde adres woonde. Deze was op het moment van de inval niet

thuis. Verzoekster, haar kinderen, haar toen nog levende vader en haar schoonzus werden

opgepakt. Haar zoon van tien wilde ontsnappen en is toen voor haar ogen doodgeschoten.

Zij hebben twee maanden gevangen gezeten. Een buurman, die tot de Hawiye-clan

behoort, heeft geregeld dat zij, haar gezin en familieleden vrijkwamen. Daarna is

verzoekster elders in Mogadishu gaan wonen. Haar schoonzus is destijds samen met

haar kind en haar vader naar een oom in Garisa, Kenya gevlucht.

In augustus 1994 is verzoekster op straat aangehouden door leden van de clan van Ali

Mahdi. Zij is twee weken gevangen gehouden. Tijdens deze detentie is verzoekster

mishandeld. Omdat zij medische verzorging nodig had, is zij naar een ziekenhuis

gebracht. Na acht dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, werd zij ontslagen.



Bijlage 6

Nadere bijzonderheden

Verzoekster staat alleen voor de verzorging van haar kinderen. Haar man is op 14 april

1989, na een ziekbed van drie maanden, overleden. Haar vader en moeder leven niet

meer. Van haar broer heeft zij sinds januari 1991 niets meer vernomen.

94

Reis

Heeft Somalië op 6 januari 1996 verlaten. Verzoekster verbleef tot juli 1996 in Fohle,

Ethiopië, bij verre familieleden en stamgenoten. Is daarna naar haar oom in Addis Abbeba

gegaan. Haar oom en tante waren niet in staat haar kinderen op te vangen. Vervolgens is

zij naar een andere oom en tante in Djibouti gereisd. Ook zij konden haar kinderen niet

opvangen.

Op 13 oktober kwam verzoekster met kinderen aan op Schiphol. Haar oom in Djibouti

regelde met een zakenpartner in Nederland de reis.

Variant 2.2

naam: Mahamed Luul

geboortedatum: 03-07-1960

inreisdatum: 13 oktober 1996

nationaliteit: Somalische

beroep: universiteitsdocent

burgerlijke staat: gehuwd in 1980, weduwnaar sinds 1989

kinderen: drie zoons en twee dochters

Reden asielverzoek

Heeft land verlaten vanwege algemene toestand in Somalië en persoonlijke problemen.

Hij is Reer Hamar en wordt om die reden vervolgd. Bovendien heeft hij te vrezen voor

vervolging vanwege het verrichten van nevenactiviteiten als tolk voor UNOSOM.

Aanleiding vlucht

Eind december 1995 kwamen leden van de clan van Aideed bij het huis van verzoeker. Hij

was niet thuis, maar de kinderen wel. De clanleden lieten een bericht achter dat verzoeker

zich diende te melden bij Aideed in verband met zijn nevenactiviteiten als tolk voor

UNOSOM. Een week later brachten ze opnieuw een bezoek aan de woning. Verzoeker was

opnieuw niet thuis. Uit vrees voor detentie of erger is hij met zijn kinderen uit Mogadishu

gevlucht.

Gevangenschap/arrestaties/mishandelingen

Januari 1991 deden leden van de clan van Hawiye een huiszoeking. Zij zochten zijn enige

broer (verzoeker heeft geen zus), die een hoge positie in het Somalische leger bekleedde

en op hetzelfde adres woonde. Deze was op het moment van de inval niet thuis. Ver-

zoeker, zijn kinderen, zijn toen nog levende vader en zijn schoonzus werden opgepakt.

Zijn zoon van tien wilde ontsnappen en is toen voor zijn ogen doodgeschoten. Zij hebben
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twee maanden gevangen gezeten. Een buurman, die tot de Hawiye-clan behoort, heeft

geregeld dat hij, zijn gezin en familieleden vrijkwamen. Daarna is verzoeker elders in

Mogadishu gaan wonen. Zijn schoonzus is destijds samen met haar kind en haar vader

naar een oom in Garisa, Kenya gevlucht.

In augustus 1994 is verzoeker op straat aangehouden door leden van de clan van Ali

Mahdi. Hij is twee weken gevangen gehouden. Tijdens deze detentie is verzoeker

mishandeld. Omdat hij medische verzorging nodig had, is hij naar een ziekenhuis

gebracht. Na acht dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, werd hij ontslagen.

95

Nadere bijzonderheden

Verzoeker staat alleen voor de verzorging van zijn kinderen. Zijn vrouw is op 14 april 1989,

na een ziekbed van drie maanden, overleden: Zijn vader en moeder leven niet meer. Van

zijn broer heeft hij sinds januari 1991 niets meer vernomen.

Reis

Heeft Somalië op 6 januari 1996 verlaten. Verzoeker verbleef tot juli 1996 in Fohle,

Ethiopië, bij verre familieleden en stamgenoten. Is daarna naar zijn oom in Addis Abbeba

gegaan. Zijn oom en tante waren niet in staat zijn kinderen op te vangen. Vervolgens is

hij naar een andere oom en tante in Djibouti gereisd. Ook zij konden zijn kinderen niet

opvangen.

Op 13 oktober kwam verzoeker met kinderen aan op Schiphol. Zijn oom in Djibouti

regelde met een zakenpartner in Nederland de reis.

Variant 2.3

naam: Sheikh Mahamed Luul

geboortedatum: 03-07-1960

inreisdatum: 13 oktober 1996

nationaliteit: Somalische

beroep: medewerkster in een confectie-atelier

burgerlijke staat: gehuwd in 1980, weduwe sinds 1989

kinderen: drie zoons en twee dochters

Reden asielverzoek

Heeft land verlaten vanwege algemene toestand in Somalië en persoonlijke problemen.

Zij is Reer Hamar en wordt om die reden vervolgd. Bovendien heeft zij te vrezen voor

vervolging vanwege het verrichten van nevenactiviteiten als kledingherstelster voor

UNOSOM.

Aanleiding vlucht

Eind december 1995 kwamen leden van de clan van Aideed bij het huis van verzoekster.

Zij was niet thuis, maar de kinderen wel. De clanleden lieten een bericht achter dat

verzoekster zich diende te melden bij Aideed in verband met haar nevenactiviteiten als
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kledingherstelster voor UNOSOM. Een week later brachten ze opnieuw een bezoek aan de

woning. Verzoekster was opnieuw niet thuis. Uit vrees voor detentie of erger is zij met
haar kinderen uit Mogadishu gevlucht.

Gevangenschap/arrestaties/mishandelingen

Januari 1991 deden leden van de clan van Hawiye een huiszoeking. Zij zochten haar

enige broer (verzoekster heeft geen zus), die een hoge positie in het Somalische leger

bekleedde en op hetzelfde adres woonde. Deze was op het moment van de inval niet

thuis. Verzoekster, haar kinderen, haar toen nog levende vader en haar schoonzus werden

opgepakt. Haar zoon van tien wilde ontsnappen en is toen voor haar ogen doodgeschoten.

Zij hebben twee maanden gevangen gezeten. Een buurman, die tot de Hawiye-clan

behoort, heeft geregeld dat zij, haar gezin en familieleden vrijkwamen. Daarna is

verzoekster elders in Mogadishu gaan wonen. Haar schoonzus is destijds samen met

haar kind en haar vader naar een oom in Garisa, Kenya gevlucht.

In augustus 1994 is verzoekster op straat aangehouden door leden van de clan van Ali

Mahdi. Zij is twee weken gevangen gehouden. Tijdens deze detentie is verzoekster

mishandeld. Omdat-zij medische verzorging nodig had, is zij naar een ziekenhuis

gebracht. Na acht dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, werd zij ontslagen.

Nadere bijzonderheden

Verzoekster staat alleen voor de verzorging van haar kinderen. Haar man is op 14 april

1989, na een ziekbed van drie maanden, overleden. Haar vader en moeder leven niet

meer. Van haar broer heeft zij sinds januari 1991 niets meer vernomen.

Reis

Heeft Somalië op 6 januari 1996 verlaten. Verzoekster verbleef tot juli 1996 in Fohle,

Ethiopië, bij verre familieleden en stamgenoten. Is daarna naar haar oom in Addis Abbeba

gegaan. Haar oom en tante waren niet in staat haar kinderen op te vangen. Vervolgens is

zij naar een andere oom en tante in Djibouti gereisd. Ook zij konden haar kinderen niet

opvangen.

Op 13 oktober kwam verzoekster met kinderen aan op Schiphol. Haar oom in Djibouti

regelde met een zakenpartner in Nederland de reis.

Variant 2.4

naam: Mahamed Luul

geboortedatum: 03-07-1960

inreisdatum: 13 oktober 1996

nationaliteit: Somalische

beroep: medewerker in een confectie-atelier

burgerlijke staat: gehuwd in 1980, weduwnaar sinds 1989

kinderen: drie zoons en twee dochters
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twee maanden gevangen gezeten. Een buurman, die tot de Hawiye-clan behoort, heeft

geregeld dat hij, zijn gezin en familieleden vrijkwamen. Daarna is verzoeker elders in

Mogadishu gaan wonen. Zijn schoonzus is destijds samen met haar kind en haar vader

naar een oom in Garisa, Kenya gevlucht.

In augustus 1994 is verzoeker op straat aangehouden door leden van de clan van Ali

Mahdi. Hij is twee weken gevangen gehouden. Tijdens deze detentie is verzoeker

mishandeld. Omdat hij medische verzorging nodig had, is hij naar een ziekenhuis

gebracht. Na acht dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, werd hij ontslagen.

95

Nadere bijzonderheden

Verzoeker staat alleen voor de verzorging van zijn kinderen. Zijn vrouw is op 14. april 1989,

na een ziekbed van drie maanden, overleden. Zijn vader en moeder leven niet meer. Van

zijn broer heeft hij sinds januari 1991 niets meer vernomen.

Reis
Heeft Somalië op 6 januari 1996 verlaten. Verzoeker verbleef tot juli 1996 in Fohle,

Ethiopië, bij verre familieleden en stamgenoten. Is daarna naar zijn oom in Addis Abbeba

gegaan. Zijn oom en tante waren niet in staat zijn kinderen op te vangen. Vervolgens is

hij naar een andere oom en tante in Djibouti gereisd. Ook zij konden zijn kinderen niet

opvangen.
Op 13 oktober kwam verzoeker met kinderen aan op Schiphol. Zijn oom in Djibouti

regelde met een zakenpartner in Nederland de reis.

Variant 2.3

naam:

geboortedatum:

inreisdatum:

nationaliteit:

beroep:

burgerlijke staat:

kinderen:

Sheikh Mahamed Luul

03-07-1960

13 oktober 1996

Somalische

medewerkster in een confectie-atelier

gehuwd in 1980, weduwe sinds 1989

drie zoons en twee dochters

Reden asielverzoek

Heeft land verlaten vanwege algemene toestand in Somalië en persoonlijke problemen.

Zij is Reer Hamar en wordt om die reden vervolgd. Bovendien heeft zij te vrezen voor

vervolging vanwege het verrichten van nevenactiviteiten als kledingherstelster voor

UNOSOM.

Aanleiding vlucht

Eind december 1995 kwamen leden van de clan van Aideed bij het huis van verzoekster.

Zij was niet thuis, maar de kinderen wel. De clanleden lieten een bericht achter dat

verzoekster zich diende te melden bij Aideed in verband met haar nevenactiviteiten als
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kledingherstelster voor UNOSOM. Een week later brachten ze opnieuw een bezoek aan de

woning. Verzoekster was opnieuw niet thuis. Uit vrees voor detentie of erger is zij met

haar kinderen uit Mogadishu gevlucht.

Gevangenschap/arrestaties/mishandelingen

Januari 1991 deden leden van de clan van Hawiye een huiszoeking. Zij zochten haar

enige broer (verzoekster heeft geen zus), die een hoge positie in het Somalische leger

bekleedde en op hetzelfde adres woonde. Deze was op het moment van de inval niet

thuis. Verzoekster, haar kinderen, haar toen nog levende vader en haar schoonzus werden

opgepakt. Haar zoon van tien wilde ontsnappen en is toen voor haar ogen doodgeschoten.

Zij hebben twee maanden gevangen gezeten. Een buurman, die tot de Hawiye-clan

behoort, heeft geregeld dat zij, haar gezin en familieleden vrijkwamen. Daarna is

verzoekster elders in Mogadishu gaan wonen. Haar schoonzus is destijds samen met

haar kind en haar vader naar een oom in Garisa, Kenya gevlucht.

In augustus 1994 is verzoekster op straat aangehouden door leden van de clan van Ali

Mahdi. Zij is twee weken gevangen gehouden. Tijdens deze detentie is verzoekster

mishandeld. Omdat zij medische verzorging nodig had, is zij naar een ziekenhuis

gebracht. Na acht dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, werd zij ontslagen.

Nadere bijzonderheden

Verzoekster staat alleen voor de verzorging van haar kinderen. Haar man is op 14 april

1989, na een ziekbed van drie maanden, overleden. Haar vader en moeder leven niet

meer. Van haar broer heeft zij sinds januari 1991 niets meer vernomen.

Reis

Heeft Somalië op 6 januari 1996 verlaten. Verzoekster verbleef tot juli 1996 in Fohle,

Ethiopië, bij verre familieleden en stamgenoten. Is daarna naar haar oom in Addis Abbeba

gegaan. Haar oom en tante waren niet in staat haar kinderen op te vangen. Vervolgens is

zij naar een andere oom en tante in Djibouti gereisd. Ook zij konden haar kinderen niet

opvangen.

Op 13 oktober kwam verzoekster met kinderen aan op Schiphol. Haar oom in Djibouti

regelde met een zakenpartner in Nederland de reis.

Variant 2.4

naam: Mahamed Luul

geboortedatum: 03-07-1960

inreisdatum: 13 oktober 1996

nationaliteit: Somalische

beroep: medewerker in een confectie-atelier

burgerlijke staat: gehuwd in 1980, weduwnaar sinds 1989

kinderen: drie zoons en twee dochters



Casus Somalische asielzoeker

Reden asielverzoek

Heeft land verlaten vanwege algemene toestand in Somalië en persoonlijke problemen.

Hij is Reer Hamar en wordt om die reden vervolgd. Bovendien heeft hij te vrezen voor

vervolging vanwege het verrichten van nevenactiviteiten als kledinghersteller voor

UNOSOM.
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Aanleiding vlucht

Eind december 1995 kwamen leden van de clan van Aideed bij het huis van verzoeker. Hij

was niet thuis, maar de kinderen wel. De clanleden lieten een bericht achter dat verzoeker

zich diende te melden bij Aideed in verband met zijn nevenactiviteiten als kleerhersteller

voor UNOSOM. Een week later brachten ze opnieuw een bezoek aan de woning. Verzoeker

was opnieuw niet thuis. Uit vrees voor detentie of erger is hij met zijn kinderen uit

Mogadishu gevlucht.

Gevangenschap/arrestaties/mishandelingen

Januari 1991 deden leden van de clan van Hawiye een huiszoeking. Zij zochten zijn

enige broer (verzoeker heeft geen zus), die een hoge positie in het Somalische leger

bekleedde en op hetzelfde adres woonde. Deze was op het moment van de inval niet

thuis. Verzoeker, zijn kinderen, zijn toen nog levende vader en zijn schoonzus werden

opgepakt. Zijn zoon van tien wilde ontsnappen en is toen voor zijn ogen doodgeschoten.

Zij hebben twee maanden gevangen gezeten. Een buurman, die tot de Hawiye-clan

behoort, heeft geregeld dat hij, zijn gezin en familieleden vrijkwamen. Daarna is verzoeker

elders in Mogadishu gaan wonen. Zijn schoonzus is destijds samen met haar kind en haar

vader naar een oom in Garisa, Kenya gevlucht.

In augustus 1994 is verzoeker op straat aangehouden door leden van de clan van Ali

Mahdi. Hij is twee weken gevangen gehouden. Tijdens deze detentie is verzoeker

mishandeld. Omdat hij medische verzorging nodig had, is hij naar een ziekenhuis

gebracht. Na acht dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, werd hij ontslagen.

Nadere bijzonderheden

Verzoeker staat alleen voor de verzorging van zijn kinderen. Zijn vrouw is op 14 april 1989,

na een ziekbed van drie maanden, overleden. Zijn vader en moeder leven niet meer. Van

zijn broer heeft hij sinds januari 1991 niets meer vernomen.

Reis

Heeft Somalië op 6 januari 1996 verlaten. Verzoeker verbleef tot juli 1996 in Fohle,

Ethiopië, bij verre familieleden en stamgenoten. Is daarna naar zijn oom in Addis Abbeba

gegaan. Zijn oom en tante waren niet in staat zijn kinderen op te vangen. Vervolgens is

hij naar een andere oom en tante in Djibouti gereisd. Ook zij konden zijn kinderen niet

opvangen.

Op 13 oktober kwam verzoeker met kinderen aan op Schiphol. Zijn oom in Djibouti

regelde met een zakenpartner in Nederland de reis.
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Vragenlijst contactambtenaren

Interviewer:

Datum:

District:

Plaats interview:

Personalia

Sexe:

Leeftijd:

Etniciteit/nationaliteit:

Opleiding (achtergrond):

Huidige functie bij de IND:

Functie in de jaren '90-'92:

Vorige functies:

Bijzonderheden:

Richtlijnen/training

1 Regelmatig krijgt u zogenoemde 'werkinstructies' waarin (nieuwe) richtlijnen zijn

aangegeven hoe te handelen.

Wat zijn de belangrijkste richtlijnen voor u?

Is in de organisatie op een of andere manier gewaarborgd dat alle ambtenaren

handelen conform de werkinstructies en overige richtlijnen?

Zo ja, op welke manier?

2 Uit welke onderdelen bestond uw opleiding tijdens de inwerkperiode?

In hoeverre werd u (of wordt u nog steeds) begeleid door een of meerdere (senior)

collegae?

3 Is tijdens de inwerkperiode of in het kader van cursussen aandacht besteed aan

specifieke groepen van asielzoekers?

Zo ja, welke groepen?

4 Wat heeft u geleerd van de cursussen (culturele achtergronden of 'trucjes' om door

verhalen heen te prikken)?
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Het gehoor en vragenlijst

1 00

5 Contactambtenaren gebruiken voor het afnemen van het gehoor een standaard

verslagdokument met vaste rubrieken.

Welke systematiek hanteert u bij het horen van asielzoekers? Hoe gaat u bij het horen

te werk?

In hoeverre is het standaard rapportagedokument een leidraad voor het gehoor?

6 Bij welk type asielzoeker vraagt u geregeld over welke dingen door?

Waar liggen wat betreft het doorvragen voor u de grenzen?

7 Heeft u het idee dat binnen de organisatie een eigen aanpak van horen wordt

gewaardeerd?

8 Waaraan dient volgens u een verslag te voldoen?

9 Vormt u zich er, tijdens het gehoor, een mening over of sprake zal zijn van een toe- of

afwijzing?

Maakt u deze mening wel eens bij de beslisambtenaar bekend?

Zo ja, in welke gevallen, op welke wijze en met welk doel?

Maakt u wel eens gebruik van de mogelijkheid een intern bericht aan het verslag toe

te voegen?

10 Vindt u het een belemmering dat u een tolk nodig heeft?

Geeft u de tolk de ruimte om zelf door te vragen, of bent u te alle tijde de gespreks-
leider?

11 Maakt het voor u uit of u een man of vrouw voor u heeft?

Gaat u bij vrouwen om sommige onderwerpen heen? (ontwijkt u bepaalde onder-
werpen)

Zo ja, waarom en wat voor onderwerpen betreft dit?

Komt dit geregeld voor?

12 Gaat u dieper in op bepaalde onderwerpen bij het horen van vrouwen?

Zo ja, wat voor onderwerpen betreft dit?

Komt dit geregeld voor?

13 Zijn er vrouwelijke asielzoekers die er prijs op stellen dat ze gehoord worden door

vrouwelijke contactambtenaar en/of dat er vertaald wordt door een vrouwelijke tolk?

(A//een vragen indien mannel^ke respondent) Vraagt u hen daar (wel eens) naar? Of

moeten ze daar zelf mee komen?

Wat is de rol van het VluchtelingenWerk en/of rechtshulp hierin?
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Bestaan er regels voor, wie of welke instantie dit aan de orde moet laten komen en

hoe?

Als een vrouw heeft aangegeven prijs te stellen op een vrouwelijke contactambtenaar

en tolk, wordt hier dan ook in voorzien?

Verschillen tussen groepen asielzoekers

14 Onder zelfstandigkomende vrouwen verstaan wij vrouwen die op basis van hun eigen

vluchtverhaal worden beoordeeld. Het betreft vrouwen die zonder partner naar

Nederland komen, en waarvan de partner niet al in Nederland verblijft. Het is mogelijk

dat deze vrouwen samen met kennissen of familieleden naar Nederland komen en/of

hun kinderen meenemen.

Denkt u dat een zelfstandigkomende vrouw een ander type asielzoeker is dan een

alleenkomende man?

Zo nee, waarom niet en zo ja, waaruit bestaan die verschillen?

Denkt u dat een zelfstandigkomende vrouw een ander type asielzoeker is dan de

vrouw die tegelijk met haar partner een asielverzoek indient?

Zo nee waarom niet en zo ja, waaruit bestaan die verschillen?

15 Zijn er dingen waarop u speciaal let als u een vrouw hoort?

Zo ja, welke zijn dat?

Vrouwspecifieke vluchtmotieven

16 Ervaart u dat vrouwelijke asielzoekers andere vluchtmotieven noemen dan mannelijke

asielzoekers?

Zo ja, welke zijn dat?

Wordt u hiermee regelmatig geconfronteerd?

17 Is er bij het inwerken of in het kader van cursussen, aandacht geweest voor het leren

herkennen van 'vrouwspecifieke' problemen? (let op vraag 3)

Welke problemen?

18 Wisselt u met collegae wel eens ervaringen uit over hoe kan worden omgegaan met

vrouwspecifieke vluchtmotieven?

Zo ja, welke gezamenlijk ervaren problemen of knelpunten zijn in deze intercollegiale

contacten naar voren gekomen?

Werkoverleg

19 We mogen aannemen dat u regelmatig werkoverleg heeft met uw collegae en/of baas.

Wat voor soort zaken komen aan de orde bij formeel overleg?

Wat voor soort zaken bespreekt u zoal in informele overlegsettings?
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Indicatoren voor afwijzing/toewijzing

20 Kunt u aangeven wat de meest belangrijke indicatoren zijn voor een afwijzing?1

21 Kunt u aangeven wat (naar uw idee) de meest belangrijke indicatoren zijn voor een
toekenning van een A-status?'

1 02

22 Kunt u aangeven wat de meest belangrijke indicatoren zijn voor het verlenen van een

VTV?1

Feitelijke positie

23 Denkt u dat vrouwen in vergelijk met mannen meer of minder kans hebben een

positieve beschikking te krijgen?

Zo ja, kunt u daarvoor verklaringen geven?

24 Uit het materiaal dat wij hebben verzameld blijkt dat zelfstandigkomende vrouwen een

grotere kans hebben te worden toegelaten dan alleenkomende mannen. Kunt u
daarvoor een verklaring geven?

1 Bepalen in hoeverre hiernavolgende variabelen zouden kunnen meewegen bij de beslissing:

1 het wel of niet hebben van kinderen waarvoor nog wordt gezorgd

2 opleidingsniveau

3 land van herkomst

4 leeftijd

5 wel of geen partner
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Vragenlijst beslisambtenaren

Interviewer:

Datum:

District:

Plaats:

Personalia

Sexe:

Leeftijd:

Etniciteit/nationaliteit:

Opleiding (achtergrond):

Huidige functie bij de IND:

Functie in de jaren '90-'92:

Vorige functies:

Bijzonderheden:

Richtlijnen/training

1 Regelmatig krijgt u zogenoemde 'werkinstructies' waarin (nieuwe) richtlijnen worden

bekendgemaakt.

Wat zijn de belangrijkste richtlijnen voor u?

Is in de organisatie op een of andere manier gewaarborgd dat alle ambtenaren

handelen conform de werkinstructies en overige richtlijnen?

Op welke wijze?

2 Uit welke onderdelen bestond uw opleiding tijdens de inwerkperiode?

In hoeverre werd u (of wordt u nog steeds) begeleid door een of meerdere (senior)

collegae?

3 Is tijdens de inwerkperiode of in het kader van cursussen aandacht besteed aan

specifieke groepen van asielzoekers?

Zo ja, welke groepen?

4 Wat heeft u geleerd van de cursussen (culturele achtergronden of 'trucjes' om door

verhalen heen te prikken)?
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Het lezen van rapporten van contactambtenaren

5 Heeft u een specifieke systematiek voor het lezen van rapporten van contact-

ambtenaren?

Wat voor systematiek is dat?

Waarnaar kijkt u als eerste?

Kijkt u er ook naar wie het rapport heeft geschreven?

6 In hoeverre maakt, in uw ervaring, de contactambtenaar gebruik van het 'interne

bericht'?

In welke gevallen maakt hij daar gebruik van?

Welke rol speelt het 'interne bericht' voor u?

Weegt dit bericht mee in de uiteindelijke beoordeling?

7 Zijn er richtlijnen voor het opstellen van een 'minuut'?

Welke rol speelt, volgens u, de minuut bij het nemen van een beslissing door een

resumptor?

In hoeverre weegt de minuut mee in de beslissing?
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8 Let u, bij het lezen van een rapport van een mannelijke asielzoeker op andere zaken

dan bij het lezen van een rapport van een vrouwelijke asielzoeker?

Zo ja, kunt u hiervan voorbeelden geven?

Verschillen tussen groepen asielzoekers

9 Onder zelfstandigkomende vrouwen verstaan wij vrouwen die op basis van hun eigen

vluchtverhaal worden beoordeeld. Het betreft vrouwen die zonder partner naar

Nederland komen, en waarvan de partner niet al in Nederland verblijft. Het is mogelijk

dat deze vrouwen samen met kennissen of familieleden naar Nederland komen en/of

hun kinderen meenemen.

Denkt u dat een zelfstandigkomende vrouw een ander type asielzoeker is dan een

alleenkomende man?

Zo ja, waaruit bestaan die verschillen?

Denkt u dat een zelfstandigkomende vrouw een ander type asielzoeker is dan de

vrouw die tegelijk met haar partner een asielverzoek indient?

Zo ja, waaruit bestaan die verschillen?

Vrouwspecifieke vluchtmotieven

10 Ervaart u dat vrouwelijke asielzoekers andere vluchtmotieven noemen dan mannelijke

asielzoekers?

Zo ja, welke?

Komt u in de rapporten vrouwspecifieke vluchtmotieven tegen?



Vragenlijst beslisambtenaren

Zo ja, welke?

Wordt u hiermee regelmatig geconfronteerd?

Betrekt u deze vluchtmotieven bij het nemen van een beslissing?

Zo ja, op welke wijze?
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11 Wisselt u met collegae wel eens ervaringen uit over hoe kan worden omgegaan met

vrouwspecifieke vluchtmotieven?

Zo ja, welke gezamenlijk ervaren problemen of knelpunten zijn in deze intercollegiale

contacten naar voren gekomen?

Werkoverleg

12 We mogen aannemen dat u regelmatig werkoverleg heeft met uw collegae en/of baas.

Wat voor soort zaken komen aan de orde bij formeel overleg?

Wat voor soort zaken bespreekt u zoal in informele overlegsettings?

Indicatoren voor afwijzing/toewijzing

13 Kunt u aangeven wat de meest belangrijke indicatoren zijn voor een afwijzing?1

14 Kunt u aangeven wat (naar uw idee) de meest belangrijke indicatoren zijn voor een

toekenning van een A-status?1

15 Kunt u aangeven wat de meest belangrijke indicatoren zijn voor het verlenen van een

VTV?1

Feitelijke positie

16 Denkt u dat vrouwen in vergelijk met mannen meer of minder kans hebben een

positieve beschikking te krijgen?

Zo ja, kunt u daarvoor verklaringen geven?

17 Uit het materiaal dat wij hebben verzameld blijkt dat vrouwen een grotere kans hebben

te worden toegelaten dan mannen. Kunt u daarvoor een verklaring geven?

1 Bepalen in hoeverre hiernavolgende variabelen zouden kunnen meewegen bij de beslissing:

1 het wel of niet hebben van kinderen

2 opleidingsniveau

3 land van herkomst

4 leeftijd

5 wel of geen partner



Bijlage 9

Huidige opleidingssituatie contactambtenaren

en beslisambtenaren

Nieuwe contactambtenaren volgen allereerst een opleidingsmodule vreemdelingenrecht

(5 dagen), waarbij algemene aspecten van het vreemdelingenbeleid ondermeer met

behulp van casussen worden verduidelijkt. Deze module wordt geheel verzorgd door

IND-docenten.

Aansluitend doorlopen contactambtenaren een basismodule gehoormedewerker (5 dagen)

waarbij de cursisten worden getraind in basisvaardigheden die voor het afnemen van een

kwalitatief goed gehoor onontbeerlijk zijn. Hierbij wordt, naast algemene aspecten van het

horen van asielzoekers, ondermeer door middel van praktijksimulaties, aandacht besteed

aan vrouwspecifieke vluchtelementen. Deze module wordt verzorgd door docenten van de

afdeling methodiekontwikkeling van de Hogeschool Amsterdam en door ervaren IND-

contactambtenaren/docenten. Aansluitend op dit gedeelte doorloopt de nieuwe contact-

ambtenaar een praktijkstage die volgens het principe 'training-on-the-job' plaatsvindt

waarbij een coach een begeleidende rol vervult. De duur van deze periode is op 4 maan-

den gesteld, maar kan afhankelijk van de ontwikkelingen van de cursist korter uitvallen.

Hierna wordt de contactambtenaar geacht zelfstandig gehoren te kunnen afnemen en

wordt voor de kwaliteitscontrole teruggevallen op het resumptiesysteem.

Voor de ervaren contactambtenaar zijn verdiepingsmodules, terugkeerdagen en 'bijblijf-

cursussen' in ontwikkeling.

Nieuwe beslismedewerkers volgen eveneens eerst een opleidingsmodule vreemdelingen-

recht (5 dagen). Aansluitend volgen zij een aantal vakinhoudfelijke modules die direct

aansluiten op het vakterrein waar zij het eerste half jaar op worden ingezet. Tijdens hun

praktijkperiode worden zij begeleid door mentoren. Gedurende hun verdere periode van

beslissen bij de IND wordt voor kwaliteitscontrole teruggegrepen op het resumptoren-

systeem, ongeacht de mate van vaardigheden of ervaring. Na een periode van 6 maanden

komen zij in aanmerking voor vakinhoudelijke verdiepingsmodules en bijblijfcursussen.

Een aantal van deze modules wordt reeds gevolgd, en een klein aantal verdiepingsmodules

is nog in ontwikkeling. Deze verdiepingsmodules worden overigens ook gevolgd door

ervaren beslismedewerkers.
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