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Voorwoord 

De voor u liggende studie naar de beeldvorming onder (uitgeprocedeerde) asielzoekers en 
vluchtelingen over terugkeer- en remigratie(beleid) is tot stand gekomen dankzij gesprekken 
met asielzoekers en vluchtelingen, met tussenpersonen die ons in contact brachten met 
respondenten en met medewerkers van organisaties van/voor asielzoekers en vluchtelingen 
dan wel van organisaties die zich richten op terugkeer of remigratie. 
De inhoud van dit onderzoek, beeldvorming over terugkeer en terugkeergeneigdheid onder 
(uitgeprocedeerde) asielzoekers, is een buitengewoon gevoelig onderwerp voor de doelgroep 
van dit onderzoek. Het is clan ook niet verwonderlijk dat het niet eenvoudig bleek om 
respondenten bereid te vinden om aan dit onderzoek mee te werken. Het is uiteindelijk gelukt 
om van iedere doelgroep van dit onderzoek (Ethiopiers, Somaliers, Bosniers, Iraniers en 
Angolezen) met tien tot ruim twintig respondenten te spreken. 
Het zal de lezer duidelijk zijn dat de uitkomst van dit onderzoek geen volledig representatief 
karakter kan hebben. De kennis opgedaan dankzij interviews met (uitgeprocedeerde) 
asielzoekers en vluchtelingen is aangevuld met inforrnatie verkregen van talloze 
sleutelpersonen werlczaam bij relevante instellingen en organisaties. Dankzij deze mix van 
bronnen, menen de onderzoekers dat de uitkomsten van het onderzoek meer dan indicatief 
zijn voor de beantwoording van de onderzoeksvraag en een ruimere geldigheid hebben dan 
alleen op basis van de interviews met de betrokken asielzoekers en vluchtelingen verwacht 
mag worden. 

Wij willen hierbij alien bedanken die geholpen hebben om dit onderzoek te realiseren; in de 
eerste plaats de asielzoekers en vluchtelingen zelf en alle tussenpersonen die ons met hen in 
contact hebben gebracht. In de tweede plaats alle sleutelpersonen met wie we daamaast 
gesprekken hebben gevoerd en die ons van additionele informatie hebben voorzien. Tenslotte 
willen we hierbij de leden van de begeleidingscommissie bedanken voor hun inzet en 
commentaar. De comxnissie bestond uit mw. inn J.D.M. Steenbergen (Instituut voor 
Immigratierecht, Rijksuniversiteit Leiden), mw. drs. E.M. Nabom (Ministerie van Justitie, 
WODC), mw. drs. E.E. Bleeker (Ministerie van Justitie, DVB), dhr. drs. J.D. van Andel 
(COA, en later Ministerie van Justitie, DVB), dhr. mr . M.W.M. van de Mortel (Ministerie 
van Justitie, IND) opgevolgd door dhr. drs. L. van der Burgh (Ministerie van Justitie, IND), 
en dhr. drs. H. Ludwig (COA). 

Philip Muus en Paulien Muller 
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1. 	Inleiding 

	

1.1 	De doelstelling en de onderzoeksvraag 

De doelstelling van het onderzoek is door de opdrachtgever in de startnotitie 
'temgkeerbeleid' van 12 augustus 1997 als volgt geformuleerd: 

Het onderzoek dient inzicht te geven in de realistische mogelijkheden van het voeren 
van een terugkeerbeleid en in de noodzakelijke voorwaarden voor een effectieve 
uitvoering van een dergelijk beleid. 

In de Nederlandse beleidscontext wordt een verwarrende terminologie gebruikt ten aanzien 
van terugkeer. Onderscheid wordt gemaakt tussen terugkeer (gedwongen, van hen die niet 
over een (voorlopige) verblijfstitel beschikken) en remigratie (vrijwillige terugkeer van 
vluchtelingen/migranten met een verblijfsstatus). 

Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op uitgeprocedeerde asielzoekers, om een 
beeld te krijgen van de bereidheid tot medewerldng aan een gefaciliteerde terugkeer van 
hen die Nederland moeten verlaten. Het werd toegespitst op asielzoekers van vijf 
nationaliteiten. Het accent lag daarbij op uitgeprocedeerde asielzoekers, maar ook zij die 
nog in de asielprocedure zaten en statushoudersi werden bij het onderzoek betrokken. 
Het onderzoek is ingedeeld in twee tijdsfasen: in de eerste fase, van 7 oktober 1997 tot 7 
februari 1998, vond er een haalbaarheidsonderzoek plaats. Op basis van de eerste 
bevindingen vonden er in de tweede fase, van 15 mei 1998 tot 15 januari 1999, enkele 
aanpassingen plaats. 
Tijdens de eerste fase was het onderzoek gericht op Iraniars, Ethiopiers, Somaliars en 
Bosniars. Onder deze groepen bevinden zich uitgeprocedeerden voor wie de Nederlandse 
overheid terugkeer mogelijk acht. Verder vindt onder - met name Bosnische - statushouders 
remigratie plaats. Tijdens de duur van het onderzoek is voor Bosniers een specifiek 
remigratie- en terugkeerprogramma ontwikkeld. Voor - met name uitgeprocedeerde - 
asielzoekers uit Ethiopia en Somaliland (Noord-Somalia) is een programma voor 
gefaciliteerde terugkeer opgezet. Omdat voor Iran geen specifiek terugkeerprogramma 
bestaat, en uitzetting naar dat land ten tijde van het onderzoek zelfs volledig werd 
stopgezet, is deze groep na de eerste fase uit het onderzoek verdwenen. Daarvoor in de 
plaats kwam in de tweede fase Angola, omdat voor asielzoekers uit dat land wel 
gefaciliteerde terugkeer was opgezet. 

De onderzoeksvraag luidt: 

Welke zijn de voomaamste factoren die de bereidheid tot medewerking aan 
gefaciliteerde terugkeer dan wel remigratie bevorderen c.q. verminderen? 

Het onderzoek richt zich op relevant geachte factoren in het herkomstland (veiligheid, 
bestaansmogelijkheden, hertoelatings- en reintegratiebeleid), in Nederland (veiligheid, 
bestaansmogelijkheden en het toelatings- en terugkeer-/remigratiebeleid) en factoren 

1  Onder statushouders worden verstaan A-statushouders en houders van een vtv-hilmanitair (de zogenoemde 
C-status). Vvtv-ers worden niet tot de statushouders gerekend. 
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gelegen binnen de vluchtelingen- en asielzoekerspopulatie. Specifieke aandacht is besteed 
aan informatieverschaffmg en beeldvorming over de situatie in het herkomstland en over 
het door Nederland voorgestelde of gevoerde terugkeer- dan wel rernigratiebeleid. 
De onderzoeksvraag is gespecificeerd tot de volgende drie subvragen: 

1. Welke inhoudelijke voorstellingen van (uitgeprocedeerde) asielzoekers over de (recente) 
condities (veiligheid, bestaansmogelijkheden, migratie-heintegratiebeleid) in de vijf 
gespecificeerde herkomstlanden en over de mogelijkheden in het (beoogde) asielland spelen 
een rol bij het afwegen van de bereidheid tot vrijwillige terugkeer? 

2. Welke rol speelt de migrantengroep in het asielland (middels zelforganisaties, maar ook 
meer algemene hen ondersteunende organisaties) bij de (beeldvorming over) mogelijke 
terugkeer van (uitgeprocedeerde) landgenoten? 

3. Op welke wijze en in welke mate worden (uitgeprocedeerde) asielzoekers geinforrneerd 
over deze condities die van belang worden geacht voor de afweging van hun bereidheid tot 
terugkeer? Welke bronnen verschaffen deze informatie, hoe frequent en up to date is deze 
informatievoorziening? 

1.2 Beleidsvragen 

Het onderzoek dient om beter gefundeerde antwoorden te kunnen geven op de volgende 
beleidsvragen: 

In hoeverre is medewerldng aan gefaciliteerde terugkeer een realistische optie voor 
de verschillende landen ten aanzien waarvan op dit moment beleid gericht op de 
bevordering van terugkeer wordt gevoerd? 

Op welke wijze kan de inzet van terugkeerbeleid (c.q. remigratiebeleid ten aanzien 
van Bosnia) worden bevorderd? 

1.3 Het onderzoek: opzet en uittverking 

Twee fasen 
Het onderzoek was onderverdeeld in twee fasen. De eerste fase nam vier maanden in beslag 
(7 oktober 1997 tot 7 februari 1998) en betrof een haalbaarheidsstudie. De tweede fase 
duurde acht maanden (15 mei 1998 tot 15 januari 1999). 

Werlcwijze 
In eerste opzet is gekozen om vooral te praten met mensen die hetzij uitgeprocedeerd zijn 
maar interesse voor of bereidheid tot terugkeer tonen, hetzij een status hebben en remigratie 
overwegen. Hiernaast is voorgesteld om gesprekken te voeren met relevante 
sleutelinformanten uit de desbetreffende groepen en met andere vertrouwenspersonen en 
beroepsmatig betrokkenen. 
Tijdens de aanvang van de uitwerking van het onderzoek bleek dat het buitengewoon 
moeilijk was potentiele terugkeerders van de vier groepen te achterhalen. Ondanks de inzet 
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van het Terugkeerbureau van de IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) in Den 
Haag en van het NMI (Nederlands Migratie Instituut) in Utrecht is het zowel in de eerste 
als de tweede fase van veldwerk nauwelijks gelukt om te spreken met asielzoekers en 
vluchtelingen die via deze organisaties worden bemiddeld voor terugkeer respectievelijk 
remigratie, of doormigratie (migratie naar een ander land dan het herkomstland). (Voor een 
getalsmatig inzicht in het - overigens beperkte - aantal terugkeerders/doormigranten: zie de 
Annex.) 
Via andere kanalen als werkgroepen van VluchtelingenWerk, zelforganisaties, groepen die 
solidair zijn met uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen, en met name COA-
medewerkers lukte het wel om in contact te komen met enerzijds uitgeprocedeerde en 
langdurig in Nederland verblijvende asielzoekers, en anderzijds met enige statushouders. 
Gepoogd is onderlinge beinvloeding van respondenten zoveel mogelijk te vermijden door 
het onderzoek vanuit verschillende ingangen en op verschillende locaties te doen 
plaatsvinden. 

Aanpassing doelgroepen in de tweede onderzoeksfase 
Op basis van de bevindingen uit de eerste onderzoeksfase zijn in de tweede fase de te 
onderzoeken groepen enigszins aangepast: 

1. In de tweede fase worden alleen die groepen betrokken waarvoor daadwerkelijk 
terugkeer- of rernigratiebeleid wordt gevoerd. Dit betekent dat Iraniers in de tweede fase uit 
het onderzoek zijn verdwenen (behalve degenen die opteren voor doormigratie), terwijl 
Angolezen als nieuwe groep bij het onderzoek zijn betrokken. 
2. Om een per groep zo getrouw mogelijke afspiegeling te krijgen van de bestaande 
verhouding tussen vrouwen en mannen, proberen de onderzoekers meer vrouwelijke 
respondenten te bereiken, met name onder de Ethiopiers. 
3. Naast uitgeprocedeerden, die het merendeel van de respondenten vormen, wordt getracht 
ook statushouders bij het onderzoek te betrekken, teneinde het effect van het al dan niet 
hebben van een status op de terugkeerbereidheid te kunnen bepalen. 
4. Gepoogd wordt om meer uitgeprocedeerde respondenten te bereiken die decentraal 
gehuisvest zijn. 
5. Geprobeerd wordt om respondenten (ongeacht hun status) te benaderen met behulp van 
bestaande bestanden. 
6. Door bij den groep ook kortverblijvenden in het onderzoek te betrekken, willen de 
onderzoekers het effect van verblijfsduur op de terugkeerbereidheid nagaan. Bij aanvang 
van de tweede fase lijkt de groep Somaliers hiervoor het meest in aanmerking te komen, 
vanwege de relatief hoge instroom. 

Gesprekken met respondenten 
Tijdens het veldwerk, dat verspreid over Nederland plaatsvond, zijn in totaal 76 personen 
geinterviewd. Er zijn gesprekken gevoerd met vijftien Ethiopiers, dertien Iraniers, 
zeventien Somaliers, eenentwintig Bosniers en tien Angolezen. De gesprekken vonden 
plaats met behulp van een semi-gestructureerde vragenlijst die in de loop van het onderzoek 
nog verder is verfijnd. De gespreksduur variderde van drie kwartier (uitzonderlijk kort) tot 
drie uur. De meeste gesprekken namen anderhalf tot twee uur in beslag. 
Bijna de helft van de gesprekken vond in het Nederlands plaats. Daamaast hebben er 
gesprekken in het Engels, Frans en Duits plaatsgevonden. In een aantal gevallen waren er 
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familieleden of vrienden aanwezig die hielpen vertalen en vertellen. Bij ongeveer een vijfde 
van de gesprekken is gebruik gemaakt van een (telefonische) tolk. 
Iedere respondent die daarom vroeg, lcreeg een tolk tot zijn/haar beschikking. Ook 
personen die het Nederlands, Engels, Frans of Duits prima beheersten gaven soms toch de 
voorkeur aan een gesprek met een tolk erbij, omdat zij het belangrijk vonden om zich 
optimaal te kunnen uitdrulcken. 

Problemen bij het vinden van respondenten 
De exacte non-respons en de daaruit mogelijkerwijs resulterende bias voor de 
onderzoeksresultaten zijn moeilijk vast te stellen door de hierboven beschreven werkwijze, 
merendeels via vertrouwenspersonen in organisaties en instellingen die in contact staan met 
de doelgroepen van het onderzoek. Deze personen waren ervan op de hoogte dat het 
Minis terie van Justitie de opdrachtg ever was. 
Er is alleen gesproken met personen uit de doelgroepen die bereid waren tot een interview 
dat met name over terugkeermogelijkheden en -belemmeringen en terugkeerbeleid zou 
gam. 
Problemen bij het vinden van respondenten zijn gemeld door: 
- het Terugkeerbureau van de IOM: sommige potentiele respondenten vertrokken op stel en 
sprong (terug naar het herkomstland), of hun contactpersonen achtten een gesprek over 
tenigkeer na een moeizaam en soms pijnlijk beslisproces niet verantwoord. 
- het Bureau Doormigratie van de IOM: van de zeven potentiele respondenten die 
medewerking aan het onderzoek hadden toegezegd en door de onderzoekers werden 
aangeschreven, reageerden er twee; 
- de NMI: de potentiele respondenten die door de consulenten werden benaderd, wilden 
alien niet aan het onderzoek deelnemen. 
- VluchtelingenWerk-groepen: van de tien benaderde groepen aarzelde er den sterk over 
deelneming en besloot uiteindelijk niet mee te werken. Een andere groep gaf aan te weinig 
tijd te hebben om actief deel te nemen, maar informeerde wel potentiele respondenten over 
het onderzoek. 
Veruit de meeste potentiele respondenten die door medewerkers van VluchtelingenWerk 
werden benaderd, wilden niet in het onderzoek participeren; 
- De zelforganisaties die werden benaderd waren bereid om algemene informatie te geven 
over de situatie in het herkomstland, over de situatie van landgenoten in Nederland en om 
hun mening te geven over de terugkeerproblematiek. Maar slechts enkele waren bereid om 
ook individuele respondenten voor het onderzoek te lokaliseren. 
- Tenslotte zag ook een particuliere organisatie ter ondersteunimg van asielzoekers er na 
intern beraad vanaf om respondenten voor het onderzoek te benaderen. 
Er kan een bias in de keuze van respondenten zijn opgetreden doordat organisaties en 
instellingen niet iedereen lcunnen bereiken (bijvoorbeeld een zelforganisatie bereikt alleen 
haar leden en sympathisanten), zodat bepaalde respondenten buiten beeld blijven die een 
ander (politiek) geloof of een andere etnische achtergrond hebben. Het is evident dat aperte 
loners via (zelporganisaties nauwelijlcs bereikt zullen worden. 

Toegezegde gesprekken werden in een aantal gevallen weer afgezegd of respondenten 
kwamen eenvoudigweg niet opdagen. Dit aantal is moeilijk te lcwantificeren in verband met 
de informele aard van de contacten met tussenpersonen, die aan de eigenlijke gesprekken 
vooraf gingen. Voor de afzeggingen werden zowel praktische redenen (geen tijd, andere 
afspraken, Ramadan) als emotionele argumenten (te belastend om over terugkeer te praten, 
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angst voor de gevolgen van het gesprek) gegeven, maar ook kwam het voor dat 
respondenten een verkeerde verwachting hadden van het gesprek (juridische hulpverlening, 
of juist een IND-gehoor). De onderzoekers kregen de indruk dat de mate waarin 
respondenten hun tussenpersoon vertrouwden, en de manier waarop deze het onderzoek had 
aangekaart hierbij een rol speelden. 
Tijdens het gesprek werd op verschillende manieren geprobeerd een sfeer van vertrouwen 
te kweken. De onderzoekers introduceerden zichzelf en het onderzoek uitvoerig, waarbij de 
anonieme aard van het onderzoek benadrukt werd. Verder werd respondenten expliciet de 
mogelijkheid voorgehouden om op moeilijke of pijnlijke vragen niet te antwoorden. Met 
behulp van een plattegrond van het herkomstland werden de respondenten in de 
mogelijkheid gesteld om hun verhaal zo duidelijk mogelijk te vertellen. 
Van de mogelijkheid om bepaalde vragen niet te beantwoorden werd door enkele 
respondenten op weloverwogen wijze gebruik gemaakt. Ook bleek de garantie van 
anonimiteit voor de meeste respondenten belangrijk te zijn, hoewel enkele respondenten 
aangaven het geen bezwaar te vinden om met naarn en toenaam genoemd te worden, terwijl 
andere niet geloofden dat hun anonimiteit werkelijk gegarandeerd zou worden. Tenslotte 
stelde een aantal respondenten zich tijdens het gesprek zeer kritisch op ten opzichte van het 
doel van het onderzoek en, daarmee samenhangend, de gehanteerde vragenlijst. Deze 
kritische houding dwong de onderzoekers doel en middel zo scherp mogelijk te stellen, wat 
het onderzoek alleen maar ten goede kan komen. 
Na afloop van de periode van veldwerk hebben de onderzoekers de indruk dat veruit de 
meeste gesprekken in een sfeer van vertrouwelijkheid en openheid zijn verlopen. 

Rep resentativiteit 
De vraag in welke mate de 76 respondenten representatief zijn voor de doelgroep van het 
onderzoek, uitgeprocedeerde asielzoekers en statushouders onder de vijf 
nationaliteitsgroepen, valt nauwelijks te beantwoorden. De aantallen respondenten zijn te 
klein en populatiegegevens (zie Annex) zijn schaars en alleen indicatief te gebruiken. 
De aanpassingen die zijn voorgesteld voor de tweede onderzoeksfase zijn deels niet 
gerealiseerd. Het is met gelukt meer, met name Ethiopische, vrouwelijke respondenten in 
het onderzoek te betrekken. Hierdoor zijn vrouwelijke respondenten onder alle 
nationaliteiten behalve de Bosniers duidelijk ondervertegenwoordigd. Hetzelfde geldt voor 
decentraal gehuisveste uitgeprocedeerden. Dit is opmerkelijk aangezien indicatieve cijfers 
van het Inunigratie- en NaturalisatieDienst Informatie- en AnalyseCentrum (INDIAC) laten 
zien dat verwijderbaren disproportioneel decentraal zijn gehuisvest. Wel blijkt uit cijfers 
van 1998 dat er een sterke daling heeft plaatsgevonden onder decentraal gehuisveste 
verwijderbaren. Dit maakt het nog moeilijker om zinnige uitspraken te doen over het 
representatieve karakter van de onderzochte groep naar huisvestingssituatie. 
De in de eerste fase aan ons gemelde bestanden van potentiele terugkeerders, bleken hun 
relevantie of accuraatheid verloren te hebben. 
Wel lukte het ook een groep kortverblijvenden in het onderzoek te betrekken, weliswaar 
niet Somaliers maar Bosniers met Dublin-claims. Ook het aantal statushouders onder deze 
nationaliteit is aanzienlijk, terwijl dit aantal bij de andere nationaliteiten beperkt is 
gebleven. 

Gesprekken met sleutelpersonen 
Tenslotte zijn gedurende het onderzoek tevens gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers 
en/of medewerkers van Vluchte1ingenWerk, Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), 
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NMI, IOM, het Ministerie van Justitie, Meldpunt Bosnia, Stichting PHAROS (steunpunt 
gezondheidszorg vluchtelingen), Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON), Landelijk 
Inspraakorgaan Zuid-Europeanen (LIZE), landelijke Bosnische vereniging Sehara, lokale 
Bosnische vereniging in Amsterdam, Platform 'manse Vluchtelingorganisaties in Nederland 
(PIVON), Federatie voor Somalische Associaties in Nederland (FSAN), een Somalisch-
Ethiopische vereniging, een Somalilandse vereniging, Vereniging van Ethiopiers in 
Nederland (YEN), Association des Angolais Persecutes Nederland, la Communaute 
Angolaise, Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers 
(INLIA), Stichting WereldWijd. 
De bereidwilligheid om aan het onderzoek deel te nemen varieerde sterk onder de 
organisaties. Met name bij de zelforganisaties was sprake van enige argwaan en 
terughoudendheid. In enkele gevallen waren organisaties wel bereid hun visie op de 
terugkeerproblematiek te geven, maar wilden zij niet helpen bij het lokaliseren van 
individuele respondenten. Toch was ook bun bijdrage van grote waarde voor de 
totstandkoming van dit verslag. 
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2 	Vijf populaties asielzoekers en vluchtelingen 

2.0 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de vijf in het onderzoek 
betrokken populaties asielzoekers en vluchtelingen. 
Aandacht is besteed aan politieke ontwikkelingen in het land van herkomst. De 
belangrijkste bevolkingsgroepen zijn, waar dat relevant wordt geacht, weergegeven. Enkele 
hoofdkenmerken van de populatie in Nederland zijn gegeven en tenslotte wordt het 
relevante terugkeer- en eventueel remigratiebeleid kort gepresenteerd. 
De beschrijving van de politieke voorgeschiedenis is gegeven om een schetsmatig inzicht te 
bieden in de meer globale aspecten van politieke ontwikkelingen in de vijf herkomstlanden. 
Voor een uitgebreider en vollediger inzicht in deze ontwikkelingen zal de lezer zich moeten 
richten op diverse bronnen, zoals de rapportages van overheden (bijvoorbeeld de 
Nederlandse ambtsberichten) en de rapportages van Niet-Gouvernementele Organisaties 
(zoals Amnesty International). 
Voor een gedetailleerde beschrijving van maatregelen op het terrein van terugkeerbeleid en 
remigratiebeleid, en voor een schematisch overzicht van de toepassing daarvan op de vijf 
doelgroepen van het onderzoek wordt verwezen naar de Annex. 

2.1 Ethiopische asielzoekers en vluchtelingen 

2.1.1 Voorgeschiedenis 

Ethiopie is een van de annste landen ter wereld; het gemiddelde jaarinkomen bedraagt 120 
dollar. In de raaatschappelijke en politieke verhoudingen speelt etniciteit een belangrijke 
rol. 
Het feodale Keizerrijk van Haile Selassie, waarbinnen de Amharen en de Amhaarse taal een 
dominante positie innamen, kwam in 1974 ten einde door een ingreep van leger en politie. 
De macht werd overgenomen door een voorlopige militaire bestuursraad (de Derg) met 
uitschakeling van grondwet en parlement. Na drie jaar van machtschaos werd Mengistu (de 
voorzitter van de Derg) het nieuwe staatshoofd. Hij wist zijn macht als staatshoofd en leider 
van de strijdkrachten tot 1990 te consolideren in een staatsbestel dat in een marxistisch-
leninistisch jasje was gestoken. Verzet kwam in deze periode van vele kanten. Het Eritrese 
bevrijdingsfront was het meest succesvol in het realiseren van haar streven naar 
onafhankelijkheid. Na onderhandelingen werd in 1991 de macht overgenomen door een 
coalitie van verzetsbewegingen, waarbinnen de verzetsbeweging en het leger van de Tigray 
dominant bleken. Zenawi, een Tigray, werd het nieuwe staatshoofd van een Ethiopia 
zonder Eritrea. Na een overgangsperiode van enige jaren is uitwerking gegeven aan een 
politiek stelsel dat federaal te noemen is, grotendeels gebaseerd op de meest omvangrijke 
etnische groepen. In de dagelijkse praktijk hebben de Tigray een dominante positie 
opgebouwd in het bestuursapparaat. Regelmatig wordt gemeld dat Amharen, maar ook 
Oromo en anderen uit hun functies gezet worden en vervangen worden door loyale 
ambtenaren en functionarissen. Een aantal oppositiepartijen zijn verboden en hebben 
bijgevolg niet deel kunnen nemen aan de verkiezingen. Mensenrechten worden op papier 
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gerespecteerd, maar er zijn talloze voorbeelden (ook in het laatste ambtsbericht) dat de 
praktijk anders is. 
In mei 1998 laaide onverwachts het grensconflict tussen Ethiopie en Eritrea weer op en 
dreigde uit te groeien tot een ware oorlog. Onder zware intemationale druk namen beide 
landen na enkele dagen een informeel bestand in acht. Maar nog steeds is de situatie tussen 
de buurlanden gespannen. 

Bevolkingsgroepen 
De Oromo vormen met eenentwintig miljoen personen de grootste etnische groep in 
Ethiopie. Door interne verdeeldheid zijn zij er echter nooit in geslaagd om veel macht naar 
zich toe te trekken. Zij wonen in de hooglanden. De Amharen bewonen evenals de Oromo 
de hooglanden, zij het dat zij zich concentreren in en rond Addis Abeba en ten noorden van 
de hoofdstad. Met zestien miljoen personen vormen zij en de Tigrayers de invloedrijkste 
volken. De Tigrayers tellen ongeveer acht miljoen personen. De Ethiopische Somali tellen 
ongeveer twee en een half miljoen personen. In de Ogaden hebben deze nomadische ' 
veehouders de Oromo naar het zuiden en westen verdrongen, vanwege hun behoefte aan 
weidegrond. Staatkundige grenzen hebben voor hen nauwelijks betekenis. 
De Afar, of Danakil, is een yolk van nomadische handelaren. Deze relatief kleine grow 
van jets meer dan honderdduizend personen beschouwt elke grens als een ongewenst 
obstakel voor zijn handelsroutes. Hiernaast komen in Ethiopie nog ongeveer 75 andere 
bevolkingsgroepen voor. 

2.1.2 Ethiopiers in Nederland (zie voor cijfers ook de Annex) 

De aantallen Ethiopische asielzoekers liepen in Nederland met wat schommelingen af van 
1.017 in 1990 tot 125 in 1997. 
Volgens cijfers van de COA verbleven per 1 oktober 1997 821 Ethiopiers in de 
asielopvang. 185 (23 procent) van hen verbleven in de centrale opvang en 636 (77 procent) 
in de decentrale opvang. Hiervan waren er 623 (76 procent) langer dan twee jaar, 595 (72 
procent) zelfs langer dan drie jaar in Nederland. Eau Ethiopier in de opvang had een status. 
Per 1 juni 1998 verbleven er 803 Ethiopiers in de opvang, van wie 204 (25 procent) 
centraal en 599 (75 procent) decentraal. Van hen verbleven er 678 (84 procent) langer dan 
twee jaar in Nederland, 642 (80 procent) zelfs langer dan drie jaar. Tien (1 procent) van 
hen hadden op 1 november 1997 een status. 

Indicatieve cijfers van het INDIAC laten zien dat er in oktober 1997 348 verwijderbare 
Ethiopiers in de opvang zaten, van wie 33 (9 procent) in de centrale en 315 (91 procent) in 
de decentrale opvang. De verhouding mannen - vrouwen was 61 procent tegen 39 procent. 
Van de volwassenen was 95 procent tussen de twintig en veertig jaar. 96 Procent was 
alleenstaand. 
Op 29 juli 1998 waren deze indicatieve cijfers als volgt: 183 volwassen verwijderbare 
Ethiopiers bevinden zich in de opvang, van wie 49 (27 procent) in de centrale en 134 (73 
procent) in de decentrale opvang. 48 Ethiopiers staan als MOB (Met Onbekende 
Bestemming) geregistreerd.Van het totale aantal volwassen verwijderbare Ethiopiers is 
ongeveer veertig procent vrouw, zestig procent man. 96 Procent is tussen de twintig en 
veertig jaar oud. 99 Procent is alleenstaand. Van alle verwijderbare Ethiopiers is 11 procent 
jonger dan twintig jaar. 
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Deze cijfers laten zien dat het aantal verwijderbare Ethiopiers tijdens het onderzoek met 
name in de decentrale opvang sterk is teruggelopen. 

2.1.3 Terugkeerbeleid voor Ethiopiers 

In december 1997 brachten het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van 
Justitie gezamenlijk een brochure uit, getiteld 'Gefaciliteerde tenigkeer afgewezen 
asielzoekers: Proefprogramma's in Ethiopia en Angola'. Hierin staat: "Van de ongeveer 
3.500 Ethiopiars die tussen 1989 en 1996 hier aanldopten, zag 65 procent, dat wil zeggen 
2.275, hun aanvraag afgewezen. Van bijna 900 Ethiopiars 2  is bekend dat zij zijn uitgepro-
cedeerd en zich nog in Nederland bevinden. Deze afgewezen asielzoekers kunnen gebruik 
maken van de mogelijkheden die genoemd worden in het Werkplan Gefaciliteerde 
Tenigkeer Afgewezen Asielzoekers." Ethiopiars die na het sluiten van de overeenkomst 
met Ethiopia (op 26 augustus 1997) in Nederland asiel hebben aangevraagd, komen niet in 
aanmerking. Ethiopische statushouders evenmin. 
Uitgeprocedeerde Ethiopiars die gebruik maken van deze mogelijkheid, krijgen 
ondersteuning in drie fasen: bij de voorbereiding en herorientatie, bij de reis en aankomst, 
en tenslotte bij de herintegratie in de eigen samenleving. De kosten die in fase 1 en 2 
worden gemaakt, worden gedragen door het Ministerie van Justitie. Het NMI organiseert 
de inhoudelijke voorbereiding, de IOM de reis en de benodigde documenten. Van het 
budget van Ontwikkelingssamenwerking wordt de derde fase gefinancierd. De 
terugkeerders krijgen een toelage van 250 gulden per maand gedurende maximaal negen 
maanden na aankomst. Zij kunnen opteren voor deelname aan een project gericht op 
duurzame herintegratie van de terugkeerder zelf (waarvoor maximaal 5.000 gulden 
beschikbaar wordt gesteld) waarover na terugkeer de fmale beslissing valt, of kunnen zij 
deelnemen aan een project gericht op duurzame ontwikkeling van de gemeenschap 
(waarvoor rnaximaal 15.000 gulden beschikbaar wordt gesteld) waarvoor de gemeenschap 
verantwoordelijk is. Tot december 1998 zijn vijf Ethiopiars langs deze weg teruggekeerd. 

In het verdrag dat op 26 augustus 1997 werd afgesloten, werd vastgelegd dat Ethiopia 
voortaan ook onderdanen zou accepteren die gedwongen worden uitgezet uit Nederland. 
Maar een jaar later blijkt dat de Ethiopische autoriteiten nog steeds weigeren mee te werken 
aan gedwongen uitzettingen naar hun land "omdat vaak  met duidelijk is of het wel 
Ethiopische onderdanen zijn" (Parool, 6 oktober 1998). 
Naast de mogelijkheid van gefaciliteerde terugkeer staat voor uitgeprocedeerde Ethiopiars 
ook de 'gewone' terugkeerregeling van de IOM open. In 1996, 1997 en 1998 (tot en met 30 
september 1998) keerden respectievelijk twintig, tien en vier Ethiopiers langs deze weg 
terug. Daarnaast faciliteerde de IOM de doormigratie van respectievelijk drie, vijftien en 
acht Ethiopiers naar andere bestemmingen. 

2 

Dit cijfer van 900 is bijna het drievoudige van de indicatie van het INDIAC dat zich 348 verwijderbare 
Ethiopiers in de opvang bevinden. Het cijfer van 900 lijkt zeer hoog, ook in aanmerldng genomen dat het aantal van 
alle Ethiopiers die zich in de opvang bevinden ruim 800 is per 1 oktober 1997. Bij de IND bestaat het vermoeden 
dat een deel van het verschil is te wijten aan Ethiopiers die met onbekende bestemming (M.O.B.) de procedure en/of 
opvang hebben verlaten, maar nog we! in Nederland verblijven. De omvang van deze groep is niet bekend. Ook zij 
kunnen in principe deelnemen aan het terugkeerprogramma voor Ethiopia. 
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Ethiopische A-statushouders komen in aanmerking voor de Basisremigratieregeling en de 
50+ regeling. In 1997 is naar opgave van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) niemand 
met behulp van deze regelingen naar Ethiopie teruggekeerd. 

2.2 Iraanse asielzoekers en vluchtelingen 

2.2.1 Voorgeschiedenis 

Ruim vijftig jaar lang, vanaf 1925, waren in Iran achtereenvolgens sjah Reza Khan en zijn 
zoon sjah Mohammed Reza aan de macht. Zij waren sterk op het westen, en met name op 
de Verenigde Staten, georienteerd. Mohammed Reza zag zich op 16 januari 1979 echter 
genoodzaakt om uit Iran te vertrekken vanwege het steeds meer openlijke protest tegen zijn 
repressieve regime. Na zijn vertrek nam de islamitische fundamentalist Khomeiny de macht 
over. Op 1 april 1979 werd de Islamitische Republiek Iran uitgeroepen. 

In september 1980 brak oorlog uit tussen Iran en Irak. Het aantal gesneuvelden aan Iraanse 
kant in de jarenlange oorlog wordt geschat op 100.000. Vanaf 1980 worden tegenstanders 
van het regime steeds feller vervolgd en neemt het verzet tegen het regime toe. Politieke 
tegenstanders zijn de Mujaheddin, de Tudeh-partij en een aantal linkse organisaties. Maar 
ook leden van etaische en religieuze minderheden zoals de Koerden, de Bahai en de 
Armeense christenen worden als tegenstanders beschouwd en vervolgd. Ook de positie van 
de vrouw in de Iraanse samenleving is sinds de islamitische revolutie aan7ienlijk moeilijker 
geworden. 
Volgens de Iraanse regering zaten er in 1989 3.500 mensen om politieke redenen gevangen, 
volgens de oppositie waren dat er minstens 140.000. Na de wapenstilstand met Irak begon 
in de tweede helft van 1988 de grootste golf van politieke executies sinds 1981-1982. 
Inmiddels zijn honderdduizenden Iraniers naar het buitenland gevlucht. 
De afgelopen tijd vinden er onder president Khatami voorzichtige hervormingen plaats in 
Iran, al vormt de conservatieve geestelijk leider Khamenei hiervoor een belangrijke 
tegenkracht. De deur naar de westerse wereld is nu door de hervormers op een kiertje 
gezet. 

In de laatste ambtsberichten, van 5 juni 1997, 5 maart 1998 en 28 olctober 1998 wordt 
gemeld dat de mensenrechtensituatie de laatste jaren aamienlijk is verbeterd. Op basis van 
deze berichten gaat de overheid er vanuit dat in individuele gevallen de terugkeer naar Iran 
verantwoord is. In een 'Conunentaar op het ambtsbericht' van olctober 1997 weerspreekt 
het Platform Iraanse Vluchtelingen-Organisaties in Nederland (PIVON) deze 
gedachtengang. 

2.2.2 IraniErs in Nederland (zie voor cijfers ook de Annex) 

In de jaren 1995 tot en met 1997 vroegen respectievelijk 2.698, 1,521 en 1.253 Iraniers 
asiel aan in Nederland. 
Volgens cijfers van de COA verbleven per 1 oktober 1997 5.244 Iraniers in de opvang, van 
wie 3.942 (75 procent) in de centrale en 1.302 (25 procent) in de decentrale opvang. Van 
deze ruim vijfduizend personen zat meer dan zeventig procent langer dan twee jaar in de 
opvang. Acht procent van de Iraniers in de opvang had op 1 november 1997 een status. 
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Indicatieve cijfers van het INDIAC laten zien dat er in oktober 1997 1.417 verwijderbare 
Iraniers in de opvang zaten, van wie 27 procent in de centrale en 73 procent in de 
decentrale opvang. De verhouding mannen - vrouwen was 66 tegen 34 procent. Van de 
volwassenen was ongeveer tachtig procent jonger dan veertig jaar en was 73 procent was 
alleenstaand. 

2.2.3 Terugkeerbeleid voor Iraniers 

Het ambtsbericht over Iran dat eind 1996 uitkwam, gaf aanleiding tot een ommezwaai in het 
Nederlandse terugkeerbeleid ten aanzien van Iraanse asielzoekers: gedwongen terugkeer 
werd in individuele gevallen voortaan mogelijk geacht, mits er een goede monitoring zou 
plaatsvinden. 
Het aantal uitzettingen naar Iran bleef in 1997 beperkt. Toen de Tweede Kamer erachter 
kwam dat monitoring hierbij niet of nauwelijks had plaatsgevonden, ontstond een politieke 
rel. Vervolgens werden de uitzettingen voor onbepaalde tijd opgeschort en werden enkele 
uitgeprocedeerde Iraniars teruggeplaatst in de opvang. 
De twee nieuwe ambtsberichten, in maart en in oktober 1998, bevestigden de conclusie van 
het vorige ambtsbericht. Toch hebben er tot het einde van de veldwerkperiode geen 
gedwongen uitzettingen naar Iran meer plaatsgevonden. 
Voor Iraniars die willen terugkeren is de REAN-regeling van de IOM van kracht. Hiervan 
maakten in 1996, 1997 en 1998 (tot en met 30 september 1998) respectievelijk 122, 66 en 
42 Iraniers gebruik. Hiemaast faciliteerde de IOM in dezelfde periode de doormigratie van 
respectievelijk 90, 92 en 71 Iraniars. Verder staat voor A-statushouders de Basisremi-
gratieregeling en de 50 +regeling open. Hiervan hebben Iraniers de afgelopen jaren geen 
gebruik gemaakt. 

2.3 Somalische asielzoekers en vluchtelingen 

2.3.1 Voorgeschiedenis 

Na de tnislukte oorlog van Somalia tegen Ethiopia in 1977/1978 neemt de repressie onder 
het bewind van Siad Barre (Darod) in de jaren tachtig hand over hand toe. Het verzet van 
de bevolking resulteert uiteindelijk in een burgeroorlog aan het eind van de jaren tachtig, 
die in het zuiden de totale samenleving ontwricht. 
Op 27 januari 1991 komt een einde aan het bewind van Barre. Er komt een 
overgangsregering en er worden plannen gemaakt voor een nieuw Somalia. Door interne 
verdeeldheid komt echter een nieuwe geweldsspiraal op gang. In 1992 scheidt het noorden 
van het land zich af als een onafhankelijke staat. De gedecentreerde overlegstructuren 
worden deels hersteld, maar de verwoestingen zijn hier zo groot dat het niet mogelijk is om 
een normaal leven te leiden. In het zuiden bestrijden de verschillende clans elkaar op leven 
en dood, en totale anarchie is hiervan het gevolg. 

Door intemationale hulp en operatie Restore Hope wordt de nood tijdelijk verlicht. Maar 
wanneer de Verenigde Naties zich terugtrekken, is er nog steeds sprake van een enorm 
vluchtelingenprobleem, er is geen geld, geen bindend politiek beleid, geen infrastructuur, 
de economie is ontwricht, er is nauwelijks werk, het land zit vol wapens en mijnen, en in 
het zuiden heerst chaos door de strijd van op macht beluste bendes. 
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In 1997 hebben clan-oudsten in Noord-Somalie (door hen ook wel de onafhankelijke 
republiek Somaliland genoemd) de wapens neergelegd. Sindsdien proberen zij in overleg tot 
overeenstemming te komen over de wijze waarop dit gebied bestuurd moet worden. 
Vanwege het grote aantal clans en subclans en de lange geschiedenis van conflicten ver-
lopen deze besprekingen moeizaam. De personen die zich voorlopig als politieke leiders 
hebben opgeworpen (president Egal en zijn ministers) worden niet door alle betrolckenen 
erkend. De onafhankelijke republiek Somaliland wordt in het buitenland nog niet officieel 
erkend. 
In het zuiden vindt, met name rond Mogadishu, nog steeds gewapende strijd plaats, 
onderbroken door kortdurende wapenbestanden. 

Clans 
De vier hoofdclans in Somalia zijn de Dir-clan (verdeeld in de subclans Ise en Gadabursi), 
de Issaq-clan, de Darod (bestaande nit de subclans Marehan - van Barre -, de Ogaden en de 
Dubahante) en de Hawiye-clan. De Dir wonen voornamelijk in het westelijk deel van de 
noordelijke regio's, de Issaq wonen in het midden van de noordelijke regio's, de Darod zijn 
de grootste en meest wijd verspreid wonende clan en de Hawiye wonen voornamelijk in het 
zuiden (Siwabessy, 1990). 

2.3.2 SomaHers in Nederland (zie voor cijfers ook de Annex) 

Meer dan 23.000 Somaliars zochten tussen 1989 en 1995 toevlucht tot Nederland. In de 
jaren 1995 tot en met 1997 vroegen respectievelijk 3.977, 1.461 en 1.280 Somahers asiel 
aan in Nederland. 
Volgens cijfers van de COA verbleven per 1 olctober 1997 4.065 Somaliars in de opvang, 
van wie 2.491 (61 procent) in de centrale en 1.574 (39 procent) in de decentrale opvang. 
Van hen verbleef bijna zeventig procent !anger dan twee jaar in de opvang. Acht procent 
van de Somaliers in de opvang had per 1 november 1997 een vvtv. 
Op 1 juni 1998 verbleven 4.402 Somaliers in de opvang, van wie 3.010 (68 procent) in de 
centrale en 1.392 (32 procent) in de decentrale opvang. Zestig procent verbleef langer dan 
twee jaar in de opvang, vijfenveertig procent zelfs !anger dan drie jaar. Vijf procent van de 
Sotnaliers in de opvang had een A-, vtv- of vvtv-status. 

Indicatieve cijfers van het INDIAC laten zien dat er in oktober 1997 639 verwijderbare 
Somaliers in de opvang zaten, van wie 166 (26 procent) in de centrale en 473 (74 procent) 
in de decentrale opvang. De verhouding mannen - vrouwen was zestig tegen veertig pro-
cent. Van de volwassenen was meer dan negentig procent jonger dan veertig jaar. 88 
Procent was alleenstaand. 
Per 29 juli 1998 zijn deze indicatieve cijfers als volgt: 516 verwijderbare volwassen 
Somaliers verblijven dan in de opvang, van wie 323 (63 procent) in de centrale en 193 (37 
procent) in de decentrale opvang. 53 Somaliers staan als MOB geregistreerd. 
De man-vrouw-verhouding onder alle verwijderbare volwassen Somaliers is 57 procent - 43 
procent. 88 Procent van hen is jonger dan veertig jaar. 83 Procent is alleenstaand. 
Van alle verwijderbare Somaliers is 25 procent jonger dan 20 jaar. 
Deze cijfers laten zien dat tijdens het onderzoek het aantal verwijderbare Somaliers van de 
decentrale opvang sterk is afgenomen terwijl het in de centrale opvang is toegenomen. 
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2.3.4 Terugkeerbeleid voor SomaHers 

Naar aanleiding van het laatste ambtsbericht, van oktober 1998, worden delen van Somalie 
(waaronder Somaliland en enkele andere provincies) tot veilig gebied verklaard. Dat wil 
zeggen dat asielzoekers uit deze gebieden indien zij niet kunnen aantonen persoonlijk 
vervolgd te worden, geacht worden terug te keren. Hun eventuele vvtv-status wordt 
ingetrokken. 
Ten aanzien van de rest van Somalie geldt nog het vvtv-beleid, wat aangeeft dat er 
beleidsmatige redenen zijn om mensen met terug te sturen naar dit land. Daarnaast zijn er 
technische redenen die (zowel gedwongen als vrijwillige) terugkeer bemoeilijken. 
Gedwongen uitzetting vanuit Nederland naar Somalia heeft dan ook nooit op grote schaal 
plaatsgevonden. Enkele uitzettingen - zowel via Djibouti als rechtstreeks - zijn mislukt, met 
als voorbeeld de beschieting van een charter met teruggestuurde SomaHers op het vliegveld 
van Mogadishu. Daarna zijn de uitzettingen voor onbepaalde tijd opgeschort. 

Op 24 juni 1997 werd een overeenkomst getekend door ambtenaren van het Ministerie van 
Justitie en Somalilandse autoriteiten betreffende 'de terugkeer van illegale Somalilandse 
migranten uit Nederland'. Tegenover medewerking van de Somalilandse autoriteiten aan de 
terugkeer van deze ruim 500 mensen stelde Nederland financiele tegemoetkomingen. De 
IOM zou de uitvoering van de gefaciliteerde terugkeer voor haar rekening nemen. Verschil 
met de gefaciliteerde terugkeer naar Ethiopia en Angola was dat het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingsvraagstukken) niet was betrokken bij de overeenkomst. 
Verder was er geen sprake van een voorbereidende en orienterende fase in Nederland, 
zodat het NMI met bij gefaciliteerde terugkeer naar Somaliland betrokken werd. 
Het Ministerie van Justitie organiseerde een bezoek van drie Somalilandse ministers aan 
Nederland om Somalische asielzoekers bier te overtuigen van de mogelijkheden tot 
tenigkeer. In augustus 1997 stuurde een Somalilandse minister, mede namens president 
Egal, een brief naar de IOM waarin staat dat zij zich distantieren van de gesloten 
overeenkomst. Zij doen dit omdat zij het vermoeden hebben gekregen dat er in Nederland 
geen illegale Somalilandse migranten verblijven, maar dat de overeenkomst Somalilandse 
vluchtelingen betreft. 
Nadat dit `misverstand' is opgehelderd, volgen in maart 1998 twee brieven naar de IOM en 
de IND waaruit blijkt dat de Somalilandse autoriteiten zich distantieren van dat deel van de 
overeenkomst waarin staat dat Somaliland ook onderdanen terugneemt die niet op 
vrijwillige basis terugkeren. 

Sindsdien zijn er voor zover bekend geen verdere ontwikkelingen geweest op het gebied 
van het terugkeerbeleid ten aanzien van Somalia. Dit betekent dat voor uitgeprocedeerde 
Somaliers die when tenigkeren alleen de REAN-regeling van de IOM van kracht is. 
Hiervan maakten in 1996, 1997 en 1998 (tot en met 30 september 1998) respectievelijk 
geen, 6 en 1 Somalier(s) gebruik voor terugkeer naar Somalie. In dezelfde periode 
faciliteerde de IOM de doormigratie van respectievelijk 12, 3 en 5 Somaliers naar derde 
landen. Medewerkers van het Terugkeerbureau vertelden dat zich bij terugkeer naar Soma-
lie zoveel praktische problemen voordeden dat zij al enkele maanden niemand naar dat land 
konden laten terugkeren. 
Voor Somalische A-statushouders staan de Basisremigratieregeling en de 50+regeling 
open. Volgens opgave van de Sociale Verzekerings Bank heeft niemand van de Somaliers in 
1997 van deze regelingen gebruik gemaakt. 
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2.4 Bosnische asielzoekers en vluchtelingen 

2.4.1 Voorgeschiedenis 

Op 25 juni 1991 verklaarden Slovenie en Kroatie zich onathankelijk en begon de 
desintegratie van Joegoslavie. Na een korte oorlog in Slovenie volgde een hevige strijd in 
'Croatia, die in 1992 op gruwelijke wijze oversloeg agar Bosnie-Hercegovina (Bosnia). 
Uiteindelijk is met de ondertekening van het Dayton-vredesalckoord in december 1995 het 
gewapende conflict in Bosnia officieel beeindigd. 

Bosnie is door het oorlogsgeweld het hevigst getroffen. De drie daar wonende 
bevolkingsgroepen, Kroaten, Serviers en moslims, waren voor de oorlog nauw met elkaar 
verbonden. Ze woonden vaak samen in dezelfde steden en dorpen en in dezelfde huizen. 
Daardoor hebben de etnische zuiveringen onder alle bevolkingsgroepen grote aantallen 
dodelijke slachtoffers geeist. Ook zijn meer dan twee miljoen Bosniers ontheemd of 
gevlucht. De bevolkingssamenstelling is in veel gebieden, steden en dorpen totaal 
veranderd. Daarnaast heeft de oorlog buitengewoon veel materiele schade aangericht. Meer 
dan de helft van de huizen in Bosnia is beschadigd, vemietigd, de werkloosheid is 
gigantisch en in heel Bosnia liggen miljoenen mijnen (UAF, 1997). 

2.4.2 Bosniers in Nederland (Zie voor de cijfers ook de annex) 

Volgens de laatste cijfers nit de notitie 'Terugkeerbeleid' van het Ministerie van Justitie 
wordt het aantal Bosniers dat als vluchteling naar Nederland is gekomen geschat op 27.000 
personen. (Hierbij zijn inbegrepen de 1.968 Bosniers die in 1997 nog asiel aanvroegen in 
Nederland.) Van hen hebben 17.000 een A-status gekregen, 760 een C-status en 3.500 een 
vvtv. De laatsten komen automatisch in aanmerking voor een vtv als zij langer dan drie jaar 
in Nederland verblijven. Bij de resterende 5.500 zijn personen van wie de aanvragen nog in 
behandeling zijn of zijn afgewezen. 
Op 1 oktober 1997 verbleven volgens COA-cijfers 773 Bosniers in de opvang, van wie 323 
(42 procent) in de centrale en 451(58 procent) in de decentrale opvang. Van deze 773 
personen zat 74 procent langer dan twee jaar in de opvang. 201 (26 procent) van de 
Bosniers in de opvang had op 1 november 1997 een status of een vvtv. 
Op 1 juni 1998 verbleven 1.927 Bosniers in de opvang; alle in de centrale opvang. Zeven 
procent verbleef al !anger dan twee jaar in de opvang, vijf procent langer dan drie jaar. Van 
hen had drie procent een status of een vvtv. 

Indicatieve cijfers van het INDIAC laten zien dat er in oktober 1997 348 verwijderbare 
Bosniers in de opvang zaten, van wie 118 (34 procent) in de centrale en 230 (66 procent) in 
de decentrale opvang. De verhouding mannen - vrouwen was 64 - 36 procent. 78 Procent 
van de volwassen Bosniers was tussen de twintig en veertig jaar oud. Zeventig procent was 
alleenstaand. Van alle verwijderbare Bosniers was dertig procent jonger dan twintig jaar. 
Op 29 juli 1998 zijn de indicatieve cijfers als volgt: 69 volwassen verwijderbare Bosniers 
verblijven in de opvang, van wie 51(74 procent) in de centrale en 18 (26 procent) in de 
decentrale opvang. Daarnsast staan 33 Bosniers geregistreerd als MOB. 
Van het totale aantal verwijderbare volwassen Bosniers van 102 is 61 procent man en 39 
procent vrouw. 78 Procent van hen is tussen de twintig en de veertig jaar oud. 66 Procent 
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is alleenstaand. Van het totale aantal verwijderbare Bosniers is 26 procent jonger dan 
twintig jaar. 
De cijfers laten zien dat tijdens het onderzoek ook bij de Bosniers een sterke daling van het 
aantal verwijderbaren heeft plaatsgevonden, zowel in de centrale als in de decentrale 
opvang. 

2.4.3 Terugkeerbeleid voor Bosniers 

Nadat in december 1995 het Dayton-vredesakkoord getekend was, volgde voor de Bosniers 
in Nederland een onrustige periode. Terugkeer van al deze vluchtelingen werd door 
sommige Nederlandse politici mogelijk geacht. Onder de Bosnische vluchtelingen ontstond 
hierdoor grote bezorgclheid over een gedwongen terugkeer. 
Bij de terugkeer van vluchtelingen en asielzoekers uit Bosnia volgt de Nederlandse regering 
de lijn van de UNHCR. Dit houdt in dat vrijwillige tenigkeer naar Bosnia voorop staat. 
Mocht zijn voldaan aan de door de UNHCR gestelde criteria voor veiligheid, dan is het 
mogelijk dat personen met een vvtv, afgewezen asielzoekers en nieuwe asielzoekers 
gedwongen worden teruggestuurd. (Per 22 november 1995 worden geen A-statussen meer 
verleend aan Bosniers.) Bosniars met een A-status of C-status kunnen er tot nu toe op 
rekenen dat deze niet wordt ingetrokken (UAF, 1997). Wel is in het najaar van 1998 de 
discussie hierover op parlementair niveau aangekaart. 

Om vrijwillige terugkeer aantrekkelijker te maken, geeft de regering Bosnische A-
statushouders de mogelijkheid om een bezoek van maximaal een maand aan Bosnia te 
brengen, de zogenoemde Look and See-regeling. 
Voor erkende vluchtelingen staan verder de 50 +regeling en de Basisremigratieregeling 
open. In 1997 keerden via deze regelingen respectievelijk 3 en 29 Bosniars terug. 
Mensen zonder status kunnen gebruik maken van de tenigkeerregeling van de IOM. In 
1996, 1997 en 1998 zijn, volgens gegevens van de IOM, respectievelijk 113, 29 en 150 
Bosniars defmitief teruggekeerd naar Bosnia via deze REAN-regeling. Daarnaast zijn in 
dezelfde periode via de IOM respectievelijk 52, 20 en 14 Bosniars doorgemigreerd naar een 
andere bestemming. 
Hiernaast is de IOM begonnen met de uitvoering van drie terugkeerprogramma; een 
werkprogramma voor geschoolde Bosniars (RQ1V), een programma voor Bosnische 
ontheemden in de Benelux en Duitsland (ROBBAG) en een zelfbouw- en 
herintegratieprogramma (FARRN). Respectievelijk 3, 7 en 20 Bosniars nemen deel aan deze 
projecten, een veelvoud daarvan heeft in 1998 belangstelling getoond. 
In het voorjaar 1996 heeft de overheid een interdepartementale projectgroep in het leven 
geroepen, de Projectgroep Terugkeer Bosniers, om tot een gecoordineerde aanpak van het 
terugkeer- en remigratiebeleid voor Bosniars te komen. Er waren plarmen om tot de 
oprichting van een Zelfbouwfonds te komen, en om de wachttijd voor deelname aan de 
remigratieregelingen te verkorten. Er werd een brochure beloofd waarin deze plannen 
zouden worden weergegeven, die in april 1998 verscheen - in samenwerking met de IOM. 
Tot dat moment moest het Meldpunt Bosnia (Ministerie van Justitie) voldoen in de 
informatiebehoefte van de Bosniars. 
In de zomer van 1998 kreeg Nederland te maken met een toenemend aantal Bosnische 
asielzoekers die eerder in Duitsland om asiel hadden gevraagd, maar onder invloed van het 
Duitse beleid gedwongen moesten tenigkeren naar Bosnia. Een deel van hen komt 
rechtstreeks uit Duitsland naar Nederland, een deel na een kortdurende en mislukte of 
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onmogelijk gebleken terugkeer naar Bosnie. Volgens het Europese asielbeleid legt 
Nederland voor deze asielzoekers een Dublin-claim bij Duitsland neer. 

2.5 Angolese asielzoekers en vluchtelingen 

2.5.1 Voorgeschiedenis 

Zevendertig jaar geleden, in 1961, begon de oorlog in Angola die naar schatting een half 
miljoen doden heeft gekost. Het einde van de antikoloniale strijd noch de beeindiging van 
de Koude Oorlog kon een einde maken aan de vijandigheid tussen oppositiepartij Unita en 
de MPLA, de voormalige verzetsbeweging die sinds de onafhankelijkheid in 1975 de macht 
uitoefent in de hoofdstad Luanda. 
Unita-leider Savimbi verloor de in september 1992 door intemationale waamemers als 
`eerlijk' en `vril verklaarde verlciezingen, waarop hij de oorlog hervatte. Bloedig 
hoogtepunt van de oplaaiende strijd vormde de massaslachting door het regeringsleger 
onder Angolezen die terugkeerden van bun vlucht naar Zaire en de etnische goep Bakongo 
in 1993. Nadat Savimbi aanvankelijk overwinningen boekte, delfde hij uiteindelijk het 
onderspit, en met tegenzin ondertekende hij op 24 november 1994 het vredesakkoord van 
Lusaka (NRC, 27 februari 1998). 
De uitvoering van die overeenkomst ligt inmiddels vele maanden achter op schema. 
Naarmate de meer delicate zaken ter sprake kwamen, zoals de demobilisatie en kazemering 
van Unita-troepen en het herstel van regeringsgezag in Unita-gebieden, werd de uitvoering 
van het alckoord vertraagd en groeide het wantrouwen. Angola kent daarom momenteel 
vrede noch oorlog. 
De reismogelijkheden in Angola zijn beperkt door banditisme en de aanwezigheid van 
mijnenvelden. 
Wat betreft de mensenrechtensituatie staat in het ambtsbericht van 15 januari 1997 dat "de 
vrijheid van meningsuiting door de Angolese regering slechts in geringe mate wordt 
gerespecteerd. Personen die zich in het openbaar kritisch uitlaten over de Angolese 
regering, over de MPLA of over bepaalde misstanden in de Angolese maatschappij kunnen 
tegenmaatregelen verwachten, varierend van ambtelijke tegenwerking tot bedreiging of 
zelfs moordaanslagen. Ook (vermeende) betrokkenheid bij of (vermeend) lidmaatschap van 
Unita lain reden zijn voor verhoogde aandacht van de Angolese overheid." In het 
ambtsbericht staat ook dat er geen aanwijzingen zijn dat leden van bepaalde 
bevolkingsgroepen specifiek het risico lopen slachtoffer te worden van 
mensenrechtenschendingen. In een ander onafhankelijk rapport staat echter dat vooral leden 
van de Ovimbundu (37 procent) en de Bakongo (13 procent) historisch worden beschouwd 
als sympathisanten van Unita. Wel kunnen prominente Unita-leden zoals ministers nu 
zonder gevaar in de hoofdstad wonen. 
Dit rapport vestigt ook de aandacht op de situatie van algemene onveiligheid in Angola. Zo 
bescbikken veel burgers nog over wapens en is de criminaliteit omvangrijk. Het 
ambtsbericht meldt dat willekeurige detentie van en gewelddadig optreden tegen verdachten 
door de Angolese politie regelmatig voorkomen. Over het algemeen worden de betrokken 
politiefunctionarissen daarvoor door de Angolese overheid niet adequaat bestraft. Verder 
zijn de omstandigheden in Angolese gevangenissen nog steeds slecht. 
Tenslotte is ook de economische situatie in Angola ten gevolge van de jarenlange 
burgeroorlog nog steeds zorgwelficend. De werkloosheidscijfers zijn hoog, de infiatie is 
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gigantisch en onderwijs- en medische voorzienigen schieten tekort. Ondertussen blijft de 
kloof tussen rijk en arm groeien (UNHCR, 1998). 

In de zomermaanden van 1998 stond in Nederlandse kranten tweemaal het bericht dat er 
een bloedbad was aangericht in Noord-Angola. Bij de afronding van dit verslag, in januari 
1999, is de opleving van de burgeroorlog een feit. Het vredesakkoord van Lusaka is een 
dode letter gebleken. 

2.5.2 Angolezen in Nederland (zie voor cijfers ook de Annex) 

Tussen 1992 en 1997 vroegen 3.196 Angolezen om asiel in Nederland, waarvan in de 
laatste drie jaren respectievelijk 1.373, 741 en 422 (SOPEMI 1997). 
Per 1 juni 1998 verbleven volgens cijfers van de COA 1.149 Angolezen in de opvang, van 
wie 844 (73 procent) in de centrale en 304 (26 procent) in de decentrale opvang. Van deze 
mensen hadden er 14 (1 procent) een status. 64 procent zat langer dan twee jaar in de 
opvang, 46 procent zelfs langer dan drie jaar. 

Indicatieve cijfers van het INDIAC laten zien dat er op 29 juli 1998 153 volwassen 
verwijderbare Angolezen in de opvang verbleven, van wie 111(73 procent) in de centrale 
en 42 (27 procent) in de decentrale opvang. Daarnaast stonden 45 volwassen Angolezen als 
MOB geregistreerd. Van het totale aantal van 198 verwijderbare volwassen Angolezen, was 
95 procent tussen de twintig en veertig jaar oud. De verhouding mannen - vrouwen was 67 
procent - 33 procent. 58 Procent was alleenstaand. Van het totale aantal verwijderbare 
Angolezen was 30 procent jonger dan twintig jaar. 

2.5.3 Terugkeerbeleid voor Angolezen 

In het ambtsbericht van januari 1997 staat "dat het in zijn algemeenheid verantwoord moet 
worden geacht" om asielzoekers van wie het asielverzoek is afgewezen en die zijn 
uitgeprocedeerd uit te zetten naar Angola (in casu Luanda). 
Een gezamenlijke brochure voor gefaciliteerde terugkeer naar Ethiopie en Angola imam uit 
in december 1997. Daarin staat onder andere: "Ten behoeve van twee- a driehonderd 
afgewezen asielzoekers uit Angola is met de regering van dat land een 
Samenwerkingsprotocol gesloten. Onder hen valt een minderheid op van 75 a 100 
zogenaamde Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (ama's)." Het protocol is op 25 
september 1997 gesloten. Angolezen die na die datum in Nederland asiel hebben 
aangevraagd, komen niet voor het project in aannierking. De invulling van de gefaciliteerde 
tenigkeer is gelijk aan die van het Ethiopische project. 
Eind 1997 werd in Luanda een projectbureau gevestigd, dat de terugkeerders zou moeten 
begeleiden. Dat projectbureau is inmiddels weer gesloten. Op 20 augustus 1998 besloot de 
staatssecretaris van Justitie "in verband met de huidige onzekerheid in Angola en de 
Democratische Republiek Congo (DRC) uitstel van vertrek te geven aan asielzoekers uit 
deze landen". Dit impliceerde tevens dat gefaciliteerde terugkeer voorlopig werd stopgezet. 
In de periode van 25 september 1997 tot 20 augustus 1998 zijn geen uitgeprocedeerde 
Angolese asielzoekers middels het project teruggekeerd. 
Daarnaast staat de gewone terugkeerregeling van de IOM open voor uitgeprocedeerde 
Angolezen. Hiervan hebben in 1997 en in 1998 (tot en met 30 september) respectievelijk 11 
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en 2 Angolezen gebruik gemaalct. In dezelfde periode zijn geen Angolezen doorgemigreerd 
naar andere bestemmingen. 
Angolese A-statushouders komen in aanmerlcing voor de Basisremigratieregeling en de 
50+regeling. In 1997 is naar opgave van de Sociale Verzekerings Bank niemand met 
behulp van deze regelingen teruggekeerd. 

2.6 Effecten beleidsveranderingen op verloop onderzoek 

De voortdurende ontwildcelingen in het asiel- en het terugkeerbeleid die tijdens de 
onderzoelcsperiode plaatsvonden, hebben vanzelfsprekend effect gehad op de loop van het 
onderzoek. Beleidsontwikkelingen oefenden met name invloed uit op de respons. 
Per nationaliteit worden deze effecten nu besproken: 

Ethiopiers 
In december 1997 kwam de brochure `Gefaciliteerde Terugkeer Afgewezen Asielzoekers' 
nit. Vanaf de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de Ethiopische 
regering op 26 augustus 1997 tot het verschijnen van de brochure was het voor de te 
onderzoeken groep uitgeprocedeerde Ethiopiers onduidelijk gebleven welke vorm de 
gefaciliteerde terugkeer precies zou krijgen. 
Op 11 mei 1998 keerde de eerste Ethiopia -  terug, waarna er tot en met eind 1998 nog vier 
zouden volgen. In diezelfde maand mei laaiden het grensconflict tussen Ethiopie en Eritrea 
weer op, wat het wantrouwen van uitgeprocedeerde Ethiopiers over de veiligheid in het 
herkomstland versterkte. 
Ondertussen raalcten steeds meer Ethiopische asielzoekers uitgeprocedeerd, van wie 
sommige hun plekje in de opvang (voorlopig) wisten te behouden, andere naar Ter Apel 
gingen en weer andere MOB vertrokken. Van de 900 potentiele terugkeerders waarvan de 
brochure in december 1997 melding maakte, verbleven er op 29 juli 1998 volgens 
indicatieve cijfers van het INDIAC nog 183 (volwassenen) in de opvang. De rest leek 
`verdwenen'. Tegelijkertijd bleek gedwongen uitzetting in de pralctijk niet gerealiseerd te 
kunnen worden omdat de Ethiopische autoriteiten nog steeds weigerden mee te werken. 
Hiermee gaan zij in tegen de afspraken die in de Samenwerkingsovereenkomst van 26 
augustus 1997 zijn vastgelegd. 
De zich verslechterende situatie van (uitgeprocedeerde) Ethiopische asielzoekers in 
Nederland en de toenemende dreiging van uitzetting maakte dat de Ethiopische 
zelforganisatie VEN en potentiele respondenten zich over het algemeen zeer terughoudend 
en kritisch opstelden ten opzichte van het onderzoek. 

Iran 
Vlak voor de aanvang van het onderzoek, in het najaar van 1997, brak een politieke rel uit 
toen bleek dat bij het beperkte aantal gedwongen uitzettingen naar Iran monitoring niet of 
nauwelijks had plaatsgevonden. Daarop werden verdere uitzettingen voor onbepaalde tijd 
opgeschort en werden enkele Iraniers tot nadere orde teruggeplaatst in de opvang. 
Deze gang van zaken bevestigde - ongewild - het beeld dat Iran nog niet als een veilig land 
kan worden beschouwd, en maakte het spreken met uitgeprocedeerde Iraniers over 
terugkeer tot een abstracte en ver van de werkelijkheid afstaande aangelegenheid. Daarom 
werd de groep Iraniers in de tweede onderzoeksfase vervangen door de groep Angolezen. 
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Soma/ie 
De op 24 juni 1997 gesloten overeenkomst met de Somalilandse autoriteiten voor 
gefaciliteerde terugkeer en voor het accepteren van gedwongen teruggestuurde onderdanen, 
en de daarop volgende ontwikkelingen, hebben voor grote onrust gezorgd onder de 
Somalische gemeenschap in Nederland. 
Voorstanders van Somaliland en voorstanders van een verenigd Somalie kwamen tegenover 
elkaar te staan. Somaliers die hadden geclaimd uit Somaliland afkomstig te zijn maar 
eigenlijk uit een ander gebied kwamen, vreesden gedwongen uitzetting. Er werd vanuit 
verschillende hoeken felle kritiek geleverd op de overeenkomst, die niet rechtmatig zou 
zijn: Somaliland wordt immers door geen enkel land officieel erkend, ook door Nederland 
niet. 
Ondertussen bleken aan vrijwillige terugkeer veel praktische haken en ogen te kleven. 
Somaliers die wilden terugkeren, moesten soms maanden wachten voor de documenten en 
de vliegreis geregeld waren. Zij keerden terug via de gewone Terugkeerregeling; de 
gefaciliteerde terugkeer is in de praktijk nog steeds niet van de grond gekomen. 
De vele onduidelijkheden rond de overeenkomst weerspiegelden zich in de aard van de 
gesprekken met Somalische respondenten. 

Bosnie 
Bij de Bosniers was de invloed van beleidsontwikkelingen op de bereidheid om aan het 
onderzoek mee te werken het grootst. In de eerste fase waren enkele Bosnische 
zelforganisaties bereid aan het onderzoek mee te werken. Er was in die tijd zelfs sprake van 
dat de de onderzoekers zouden mogen participeren in een onderzoek dat deze organisaties 
van plan waren uit te voeren. 
Als in april de langverwachte brochure uitkomt waarin de verschillende 
terugkeerprogramma's staan beschreven (samengesteld door de interdepartementale 
projectgroep Bosnia, uitgebracht door de IND), voelt de Bosnische gemeenschap zich 
steeds meer onder druk gezet om concreet over terugkeer na te denken. Een onderzoek van 
het LIZE in 1996 toonde echter aan dat 85 procent van de Bosniers terugkeer niet als een 
optie zag. 
In de tweede onderzoeksfase verlenen de Bosnische zelforganisaties dan ook geen 
medewerking meer aan het onderzoek, uit frustratie over de toenemende druk die op hen 
wordt uitgeoefend om terug te keren. Hun gelijk wordt bevestigd wanneer in het najaar van 
1998 in de Tweede Kamer serieus wordt gediscussieerd over het voorstel om de A-statussen 
van Bosnische vluchtelingen in te trekken. 

Angola 
Al voordat de Angolezen in mei 1998 aan het onderzoek worden toegevoegd, was de 
onderzoekers al ter ore gekomen dat deze groep zich met hand en tand verzet tegen 
terugkeer. Zo werd een consulent van het NMI die voorlichting kwam geven over de 
gefaciliteerde terugkeer letterlijk verjaagd van een AZC-terrein. Dit maakte dat de 
onderzoekers extra voorzichtig te werk gingen bij het benaderen van zelforganisaties en 
individuele respondenten. 
De Angolese gemeenschap in Nederland verkeert in een moeilijk parket, met steeds meer 
asielzoekers die uitgeprocedeerd raken. Dat tijdens de tweede onderzoeksfase de 
uitzettingen naar Angola voor onbepaalde tijd werden stopgezet en het Projectbureau voor 
gefaciliteerde terugkeer in Luanda werd gesloten, had zijn weerslag op de gesprekken met 
respondenten. Zij voelden zich hierdoor gesterkt en bemoedigd in hun strijd om in 
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Nederland te mogen blijven. Niettenain stelden de leden van zelforganisaties zich zeer 
behoedzaam en sterk collectief op tegenover de onderzoekers. Ook zegden enkele Angolese 
respondenten het gesprek om psychische redenen op het laatste moment af. 

Algemeen 
De cijfers over de aantallen verwijderbaren in de decentrale opvang geven over het 
algemeen een sterke daling aan in kort tijdsbestek. In dezelfde periode zijn slechts 
betrekkelijk kleine aantallen van de te onderzoeken verwijderbaren geregistreerd als 
teruggekeerd of doorgemigreerd. De druk op terugkeer en angst voor uitzetting lijken 
vooral tot vertrek met onbekende bestemming te hebben geleid, met grote ions op een 
voortgezet - illegaal - verblijf in Nederland. Ms neveneffect van het gevoerde beleid heeft 
dit zeker een ongunstige invloed gehad op de loop van het onderzoek. 
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3 	Onderzoeksresultaten 

3.1 Respondenten nit Ethiopie 

3.1.1 Algemene kenmerken van de Ethiopische respondenten 

In totaal zijn vijftien interviews met Ethiopische respondenten afgenomen. Twee 
respondenten hadden de A-status en hebben inmiddels de Nederlandse nationaliteit 
verworven. Van de overige dertien zijn er acht uitgeprocedeerd. Een respondent zit in de 
laatste fase van de juridische procedure. Een respondent probeert met behulp van 
VluchtelingenWerk opnieuw in de procedure te komen. Twee respondenten hebben voor 
een tweede maal asiel aangevraagd, den voor een derde maal. 
Het betreft dertien mannelijke en twee vrouwelijke respondenten. De vrouwen zijn beide 
alleenstaand en een van hen heeft een kind. Drie mannen zijn getrouwd en hebben eon of 
meerdere kinderen; van een van hen zijn de echtgenote en het kind in Ethiopia 
achtergebleven. 
De overige tien mannen zijn alleenstaand. 
De respondenten zijn tussen de 20 en de 43 jaar oud, met als uitzondering een 59-jarige 
man, en met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar. 

De twee statushouders zijn zelfstandig gehuisvest. Zeven respondenten wonen in een ROA-
huis, vier in een AZC. Twee uitgeprocedeerde respondenten worden opgevangen door 
particulieren. De vijftien respondenten wonen verspreid over het land: Amsterdam (4), 
Gooi (4), Rotterdam (1), Brabant (2), Zuid-Limburg (4). 

Behalve een statushouder die in 1986 naar Nederland kwam, zijn de respondenten tussen 
februari 1990 en augustus 1995 in Nederland aangekomen. De tweede statushouder kwam 
in mei 1990 aan in Nederland. De gemiddelde verblijfsduur van de zeven respondenten die 
in ROA-huizen wonen is ruim 5 1/2 jaar3 . De vier respondenten in de centrale opvang 
verblijven gemiddeld 4 1/2 jaar in Nederland. De twee alternatief opgevangen respondenten 
zijn in respectievelijk 1993 en 1994 naar Nederland gekomen. 

Slechts den respondent, een statushouder, heeft regelmatig contact met famdlieleden in 
Ethiopia. De overige veertien hebben weinig tot geen contact meer met familieleden in het 
herkomstland, waaronder een respondent wiens vrouw en kind nog in Ethiopia verblijven. 
De redenen daarvoor zijn angst om de familie in gevaar te brengen, niet weten waar de 
familie is, de familie niet bezorgd willen maken en in den geval het feit dat de ouder 
analfabeet is. Twee respondenten hebben contact met familieleden in Amerika, den met 
familieleden in Denemarken en een met familieleden in Italia. 

3  Als verblijfsduur wordt gerekend de maand van binnenkomst tot de maand waarin het gesprek plaatsvond. 
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3.1.2 Etnische en regionale herkomst, huisvesting in Ethiopie en de komst naar 
Nederland 

Elf respondenten zijn Amhaars van origine. Acht van hen zijn geboren in (de omgeving 
van) Addis Abeba. Twee van hen woonden voorafgaand aan hun vlucht respectievelijk in 
de provincie Shoa en in de provincie Gondar. Daarnaast is een respondent van gemengde 
afkomt in Addis geboren. Verder is eon Amhaarse respondent geboren in de oostelijke stad 
Harar, Oen in een dorp in de westelijke regio Wollega en etn in Noord-Ethiopia. De laatste 
verbleef voor zijn vlucht naar Nederland voor studie in Rusland. 
Twee respondenten hebben de Somalische etniciteit en zijn respectievelijk in Dire-Dawa en 
in een grensdorp in de Ogaden geboren. De laatste is, voor hij zijn land verliet, naar Harar 
verhuisd. 
Eon respondent wilde alleen kwijt dat hij in een dorp woonde op twaalf uur reisafstand van 
Addis. 

Van de twaalf alleenstaanden, woonden er acht bij hun familie. EAn alleenstaande deelde 
met vrienden een huis, eon woonde in een huurhuis en belandde vervolgens in de 
gevangenis, Oen woonde alleen in Rusland en Oen woonde het laatste half jaar voor de 
vlucht bij de verloofde. Van de drie getrouwde respondenten woonden er twee met hun 
gezin, en woonde er Oen met het gezin bij zijn familie in. 

Respondenten geven vaak meerdere redenen voor hun keuze om Ethiopia te verlaten, maar 
de hoofdmotieven zijn de volgende: vijf respondenten hadden vanwege politieke activiteiten 
gevangengezeten, variarend van enkele dagen tot twee jaar. Twee respondenten hadden 
vanwege hun politieke activiteiten het gevoel gevaar te lopen. Vijf respondenten hadden een 
of meerdere familieleden, vrienden of een geliefde die vanwege politieke of etnische 
verschillen werden vervolgd. Een respondent gaf oorlogshandelingen in de woonomgeving 
als vluchtmotief. Van de twee respondenten die onder Mengistu in het buitenland hadden 
gestudeerd werd er oen door familieleden gewaarschuwd om onder het nieuwe Tigray-
bewind niet terug te komen, en en werd de ander direct na terugkeer in Ethiopia 
geconfronteerd met de intimidatie die studenten uit het buitenland onder de nieuwe regering 
te wachten stond. 

3.1.3 Opleiding, inkomen en werk en overige activiteiten 

Het opleidingsniveau van de vijftien respondenten is hoog. Vier respondenten hebben 
universitair onderwijs gevolgd (economie, geologie, veeteelt, natuurwetenschappen), van 
wie drie in het buitenland. De respondent die in Addis Abeba studeerde, kon de studie niet 
afmaken omdat hij moest vluchten. Drie respondenten hebben hoger beroepsonderwijs 
(economie, electronica, lerarenopleiding) gevolgd, van wie twee de opleiding hebben 
voltooid. Drie respondenten hebben een middelbare beroepsopleiding voltooid (leraar 
basisonderwijs, secretaresse). Vier hebben de middelbare school afgemaakt en oen heeft de 
middelbare school vanwege zijn vlucht niet lcunnen voltooien. 

De werkzaamheden van de respondenten in Ethiopia waren als volgt: twee waren 
(sport)leraar, twee waren manager in de overheidssector en Oen in de prive-sector. Een had 
een eigen transportbedrije, twee waren werkzaam in een familiebedrije en drie in 
andermans bedrijf. Een van de laatste had als gevolg van oorlogshandelingen in het dorp 
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waar hij les gaf zijn beroep als leraar op moeten geven, en werkte als kelner in een hotel. 
Een ander gaf aan dat het voor hem na de regeringswissel onmogelijk was geworden via de 
legale weg werk (op universitair niveau) te vinden. Via vrienden vond hij een baantje in een 
service- and repairshop. Tenslotte studeerden twee respondenten tot aan de vlucht en zat 
een respondent nog op school. Een respondent zat vanaf het behalen van het middelbare 
schooldiploma tot aan de vlucht zes maanden later thuis, omdat de situatie gevaarlijk werd. 
In Nederland mogen alleen de statushouders werken. De ene statushouder heeft zo snel 
mogelijk werk gezocht om zijn gezin te kunnen laten overkomen. Hij werkte bij de veiling 
tot hij last kreeg van allergie, en ontvangt nu een uitkering van de Sociale Dienst. De ander 
werkt ver beneden zijn opleidingsniveau (leraar middelbare school) zo nu en dan als 
produktiemedewerker en heeft ook een uitkering. Zijn hoge leeftijd (59) speelt hem parten 
op de arbeidsmarkt. 
De elf respondenten die zijn gehuisvest in ROA-huizen of AZC's ontvangen een 
maandelijkse of wekelijkse uitkering: in de ROA fl 800,- per maand voor een gezin en fl 
445,- voor een alleenstaande. In het AZC fl 78,- per persoon per week. Twee respondenten 
worden ondersteund door particulieren. Een van hen ontvangt soms ook geld van een 
familielid dat elders buiten Ethiopia woont. 

Beide statushouders zouden in Nederland graag verdere opleiding volgen. Een van hen is 
echter op basis van zijn leeftijd afgewezen. De ander wilde eerst werken en geld verdienen 
om zijn gezin te kunnen laten overkomen. 
De dertien overige respondenten zijn niet gerechtigd een reguliere opleiding te volgen. Wel 
hebben zij alien enkele maanden tot meerdere jaren Nederlandse les gevolgd, via het AZC, 
VW of particuliere initiatieven. Een respondent noemt als motieven om Nederlands te leren 
dat kunnen communiceren belangrijk is voor de integratie en dat het goed is om jezelf bezig 
te houden. Een aantal van hen hebben daarnaast computerles gevolgd, en een respondent 
volgde naailes. Voor een respondent heeft een particuliere organisatie toegang tot een 
MBO-opleiding weten te regelen. 
Vijf uitgeprocedeerden zijn voortijdig gestopt met Nederlandse les. Zij raakten 
gedemotiveerd door afwijzingen in de procedure en het lange geisoleerde verblijf in de 
opvang, en in een geval vond een respondent de busrit te duur. Twee uitgeprocedeerden 
gaven aan door te gaan met Nederlandse les zodra zij een verblijfsstatus zouden krijgen. 
Een uitgeprocedeerde die de Nederlandse les wel had voltooid, wil zodra hij een status 
krijgt het staatsexamen Nederlands gaan afleggen. Van een ander heeft het UAF de 
aanvraag om financiering van een studie afgewezen. De meeste respondenten zouden graag 
meer willen leren als zij de kans zouden krijgen. Een respondent daarentegen zegt hier na 
enkele jaren in de illegaliteit geen energie meer voor te hebben. 

De elf respondenten die in de opvang verblijven zijn niet inactief, maar hun bezigheden zijn 
noodgedwongen beperkt. Als bezigheden noemen respondenten lezen (algemene kennis, de 
bijbel, bijhouden studie) - al dan met in de bibliotheek schrijven (gedichten, boeken) 
sporten, muziek luisteren, TV kijken, vrijwilligerswerk doen, boodschappen doen, 
wandelen, kind naar school en zwemles brengen. Een respondent zegt: "Alles kost geld." 
Mensen kiezen dus bezigheden die zo weinig mogelijk geld kosten. 
Respondenten hebben overwegend contact met Ethiopiers, hoewel een minderheid aangeeft 
ook contacten met Nederlanders te onderhouden zoals met buren, gastgezinnen en 
medewerkers van particuliere organisaties die uitgeprocedeerden ondersteunen. Een 
respondent vindt het moeilijk om contact te leggen met Nederlanders, omdat ze zo 
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afstandelijk zijn en je altijd een reden moet zoeken om met ze te praten. Het merendeel van 
de respondenten is aangesloten bij de landelijke VEN, en/of bij een lokale aan de VEN 
gelieerde afdeling. Daamaast is eon respondent actief in een Somalisch-Ethiopische 
vereniging. Enkele respondenten zeggen over weinig contacten te beschikken: den 
respondent heeft wel oppervlaklcige contacten, maar geen echte vrienden. Een ander zegt 
dat Ethiopiers alleen contact met elkaar zoeken bij problemen als ziekte en dood en bij 
feesten. Een respondent heeft soms nergens zin in, ook niet in sociaal contact. 

3.1.4 Gezondheid en algemeen welbevinden 

De twee statushouders voelen zich doorgaans gezond. Ook vier (uitgeprocedeerde) 
asielzoekers voelen zich gezond. Wel twijfelen twee van hen hoe lang zij nog gezond zullen 
blijven, en is een in een vroegere periode heel depressief geweest. 
Negen van de vijftien respondenten (alien uitgeprocedeerd) voelen zich niet gezond en 
ervaren psychische problemen. Ben van hen is kort opgenomen geweest in een kliniek en 
gebruilct medicijnen. Een is onder behandeling bij Pharos vanwege een scala aan psychische 
klachten en krijgt ook medicatie. Klachten die door de respondenten worden genoemd zijn 
slapeloosheid, nachtmerries, hoofdpijn, concentratieproblemen, apathie, vermoeidheid, en 
eon uitgeprocedeerde spreekt over een geheel gevoel van uitputting, lichamelijk en 
geestelijk. Drie respondenten proberen deze klachten te bestrijden met hoofdpijntabletten en 
paracetamol. 

Twee respondenten zijn momenteel in een situatie van illegaliteit. Eon van hen zegt 
daarover: "De papieren wapens van de overheid kunnen je geest breken. lk heb geen 
middel meet om voor mijn recht te vechten. Elke dag verlies ik mijzelf een beetje." Een 
respondent die een tijdlang illegaal is geweest zegt: "Ik ben blij dat ik niet meer illegaal 
ben. Dat is het ergste: de angst voor de politie. Toen ik illegaal was had ik angst voor alles. 
Man zolang ik nog geen verblijfsvergunning heb, blijft die angst." Dit laatste is wat ook de 
andere (uitgeprocedeerde) asielzoekers ervaren: zij voelen zich veilig in Nederland, man 
vrezen de politie aan de deur die hen uit hun ROA-huis of AZC komt zetten of hen wil 
uitzetten naar Ethiopia. Een van hen zegt: "Ik heb nu vier levens in mijn hand" (vader van 
gezin met in Nederland geboren kinderen), een ander: "Ik ben bang voor de toekomst. Als 
individu heb ik geen invloed. Als het menselijk bestaan is geweigerd, kan je niet studeren, 
werken. lk voel een enorme druk van beide regeringen". Weer anderen zeggen: "Nu ben ik 
bang voor gedwongen terugkeer, gaat het mis dan kan de Nederlandse regering niets voor 
me doen"; "Hier voel ik me veilig, ik heb mijn leven gered, maar in mijn eigen land kan ik 
me niet veilig voelen" en; "Ik zit nu al drie jaar in deze situatie (AZC), en nu zit ik tussen 
twee vuren." 
Enkele uitgeprocedeerde respondenten noemen hun huidige leven "zinloos", zonder 
rechten, zonder werk, zonder geld. Een van hen noemt het "een leven in de schaduw", een 
ander noemt het een gevangenis. Een respondent zegt gek te worden hier in Nederland. 
Zijn poging om door te migreren naar een ander land is mislukt: "Nu heb ik bier geen 
toekomst. Het is voor mij beter bier zelfmoord te plegen dan terug te gaan." 

De buitengewoon lange periode van een onzeker en maatschappelijk geisoleerd verblijf in 
Nederland gekoppeld aan de angst voor gedwongen terugkeer, heeft duidelijk een 
schadelijk tot zeer schadelijk effect op de meerderheid van de respondenten. Op basis van 
dit beperkte aantal Ethiopische respondenten ontstaat de indruk dat psychische problemen 
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veroorzaakt worden door elkaar versterkende factoren: het niet erkend worden als 
vluchteling, het langdurige isolement, het ontbreken van een mogelijkheid actief te zijn in 
opleiding of beroep en de dreiging van gedwongen terugkeer. 
In de interviews klinkt verontwaardiging door over hun afwijzing en van de aanname dat zij 
daarom in feite economische migranten zijn. Respondenten wijzen daarbij tevens op hun 
langdurig gedepriveerde bestaan in Nederland in vergelijking met hun betrekkelijk goede 
betrekking en bestaan in Ethiopia voordat zij moesten vluchten. 'Waarom denken mensen 
dat wij gevlucht zijn?' . 

3.1.5 Verwachtingen in Nederland 

De respondenten hadden bij hun komst naar Nederland in ieder geval de verwachting dat zij 
hier veilig zouden zijn, ver weg van de problemen in het herkomstland. Nederland was 
immers een democratisch land. Somrnige respondenten hadden de verwachting dat de 
Tigray-regering spoedig zou opstappen zodat zij zouden kunnen terugkeren. Andere wilden 
in Nederland een toekomst opbouwen, voor henzelf en/of voor hun kinderen. 
Alleen een statushouder is in staat om zich een beeld te vormen van de toekomst: hij ziet 
een goede toekomst voor zichzelf en zijn gezin in Nederland. Hij hoopt bier nog een 
economische opleiding te kunnen volgen, om vervolgens handel te kunnen drijven met 
Ethiopia. Voor de andere statushouder en de overige dertien respondenten varieert het 
toekomstbeeld van "wazig" tot "een zwart gat". "Als je in deze gevangenis leeft, kun je 
met fantaseren over de toekomst", antwoordt er een. Een ander zegt: "Plannen heb ik niet. 
Mijn gebed is mijn hoop." 
De angst voor gedwongen terugkeer overheerst de verhalen: "Ik kwam bier om mijn leven 
te redden, niet als economisch vlucheling. Moet ik op straat gaan leven met de kinderen? 1k 
kan nergens anders naar toe." "Ik ben somber over de toekomst, leef van dag tot dag. Ik 
ga nooit terug naar Ethiopia, daar word ik vermoord. Dan liever de illegaliteit in." "Ik heb 
geen toekomst. Ik weet dat ze me uit het AZC zullen zetten. En dan? Ik weet het niet, ik zal 
het antwoord geven als de tijd daar is. 1k kan met terug." "Deze behandeling had ik niet 
verwacht. Dit AZC is een modern Auschwitz, velen worden bier gek. 1k word al een jaar 
gedreigd met ter Apel. Als repatriaring met kan, zullen ze me op straat zetten. De 
Pauluskerk heeft vooral drugsgebruikers. Als ze me uit het Centrum zetten, wat kan ik clan 
doen? De toekomst is donker." "1k kan de toekomst met zien of het Nederlands beleid moet 
veranderen. Hier ben ik met bang voor mijn leven, wel voor de toekomst. Als je problemen 
probeert op te lossen krijg je meer problemen." 
Op de vraag aan respondenten die nog in de procedure zitten wat zij van plan zijn te doen 
als zij geen status krijgen, zijn de antwoorden dat zij het met weten of dat zij dan illegaal in 
Nederland zullen blijven. Een respondent probeert een green card te bemachtigen om naar 
de Verenigde Staten door te migreren. Bij een andere respondent is deze poging mislukt, 
waardoor hij voor zichzelf geen toekomst meer ziet en depressief en fatalistisch is 
geworden. Weer een andere respondent vraagt zich af waarom er geen eerlijke procedure 
is. Tijdens het lange gesegregeerde verblijf in centra ziet hij jaren aan zich voorbij gaan 
waarin hij had kunnen werken of een opleiding had kunnen volgen. Hij wil niet op kosten 
van de Nederlandse regering leven, is doodsbang voor uitzetting en zou het liefst willen 
doormigreren naar Canada of Australia. 
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3.1.6 Verwachtingen ten aanzien van Ethiopie in het algemeen 

De respondenten hebben over het algemeen een sombere visie op de toekomst van Ethiopia. 
De etnische en politieke tegenstellingen ziet men eerder toe- dan afnemen, wat kan leiden 
tot een etnische explosie en burgeroorlog. Anderzijds zit het Tigray-bewind onder leiding 
van Zenawi stevig in het zadel. Dit bewind wordt ondemocratisch genoemd: de Tigray 
willen in hun eentje aan de rnacht blijven. Respondenten vertellen dat Amharen maar ook 
leden van andere etnische groepen als de Oromo uit bun functies zijn gezet. Met name 
tegenstanders van de regering zijn daarom vaak werkloos. Er wordt gesproken over de 
voile gevangenissen, waarin veel leden van AAPO (All Amharic People Organization) 
vastzitten. Sommige vertellen over familieleden of vrienden die gearresteerd of vermist 
zijn. 
Wat de economische situatie betreft constateren enkele respondenten dat alleen in Tigray-
gebied verbeteringen plaatsvinden. 
Slechts eon statushouder spreekt de hoop uit dat de situatie in Ethiopia op de lange termijn 
zal verbeteren. Hij ziet niet zozeer de huidige regeringsleiders als het probleem, maar de 
mensen onder hen die het beleid moeten uitvoeren en daarbij eigengereid te werk gaan. Als 
voorbeeld noemt hij het feit dat zijn vrouw werd gearresteerd zonder dat zij daartoe enige 
(politieke) aanleiding had gegeven. 
De meeste respondenten hopen op een ander, democratisch regime in Ethiopia. Een 
regering die de veiligheid en inspraak van alle etnische groepen garandeert en vrije 
meningsuiting toestaat. Geen van de respondenten denkt dat deze politieke verandering snel 
plaats zal vinden. De vraag rijst bij verschillende respondenten waarom het Westen deze 
'etnische' regering van Zenawi steunt? Omdat hij pro-Westers is? 
Een respondent verlangt naar een Verenigd Ethiopia inclusief Eritrea. 

3.1.7 Informatie en beeldvorming over Ethiopie 

Omdat veertien van de vijftien respondenten weinig tot geen contact met familieleden in 
Ethiopia onderhouden, verkrijgt men zijn informatie over de situatie in Ethiopia nauwelijks 
rechtstreeks. Voor de Amhaarse Ethiopiers is hun belangrijkste informatiebron daarom de 
VEN, die weer wordt geinformeerd door de AAPO in Addis Abeba. Zodra er relevant 
nieuws is, brengt de VEN een krantje uit dat naar leden wordt gestuurd en zijn weg 
vervolgd door de Ethiopische gemeenschap. Een probleem is dat de YEN kampt met 
geldgebrek. Een illegale respondent noemt een probleem van heel andere aard: omdat hij zo 
vaak verhuist van het ene naar het andere schuiladres, bereiken informatiebulletins hem niet 
meer. 
Ook een respondent van Somalische origine noemt de eigen gemeenschap in Nederland als 
een belangrijke informatiebron. 
Daarnaast betrekken respondenten hun informatie nit alle mogelijke bronnen: CNN, BBC, 
Nederlandse TV, Nederlandse krant, Teletekst, Internet, Voice of America (radio in 
Amhaars), Amnesty International, Ontwikkelingssamenwerking, Afrika Watch, MBC 
(Arabische TV-zender). 
Men vergelijkt de geboden informatie. Over het algemeen is er weinig twijfel over de 
betrouwbaarheid van onafhankelijke bronnen (bijvoorbeeld Amnesty International) en 
onafhankelijke tijdschriften. Maar informatie is nooit honderd procent betrouwbaar omdat 
de Ethiopische regering beperkte, verzonnen en gecensureerde informatie verschaft. Zo laat 
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zij bijvoorbeeld een rooskleurig beeld zien door documentaires te tonen over de 
wederopbouw in het noordelijke Tigray-gebied. 
Een enkeling zegt nadrukkelijk dat de Nederlandse massa media met genteresseerd zijn in 
Ethiopia. 
Slechts een respondent mijdt uit wantrouwen alle contacten met Ethiopiers en noemt 
nauwelijks enige bron van infonnatie behalve een broer in een derde land. 

3.1.8 Terugkeer: persoonlijke afwegingen 

Wat betreft verwachtingen die respondenten hebben van het leven na terugkeer: twee 
respondenten hebben niets of niemand meer in Ethiopia, en hebben daarom nauwelijks 
enige visie of verwachting. Een jonge respondent weet dat zijn vader, moeder en broertjes 
vermist zijn nadat zijn vader heeft deelgenomen aan een massamoord. Hij vreest voor wat 
hem kan overkomen bij terugkeer naar Ethiopie. Hiermee komen we op de afwegingen die 
respondenten maken over terugkeer: 

Negen respondenten when pas terugkeren als het voor hen veilig is en als er sprake is van 
een ander, meer democratisch, regime. Een van hen, een statushouder, concretiseert deze 
gedachte: "Ik kom uit de Ogaden en wil alleen terug als deze provincie onafhankelijk 
wordt. Nu is er weinig om naar terug te keren, de situatie is verslechterd, er is nog steeds 
guerilla. Mijn dorp, dat op de grens ligt met Somalie, is een spookdorp geworden." 
Opvallend is dat vier van hen stellen dat zij direct terugwillen als aan die voorwaarden is 
voldaan, en ook zonder Nederlandse hulp: "1k ga direct terug als de politiek het toelaat, 
maar zonder Nederlandse hulp"; "Er zijn geen economische voorwaarden aan mijn 
terugkeer, ik ben een politieke vluchteling"; "als er vrede en orde is zou ik als eerste 
reisdocumenten aanvragen"; "de huidige regering moet weg en het moet veilig zijn, dan ga 
ik terug". Maar wanneer de situatie daadwerkelijk ten positieve zal veranderen, is voor hen 
de grote vraag. Een respondent die op de dag van aankomst in Nederland aan de IND-
ambtenaar vertelde dat ze terugwilde zodra het kon, probeert daarom nu een green card te 
krijgen voor de Verenigde Staten. In Nederland kleeft er een stigma aan buitenlanders, en 
aan asielzoekers in het bijzonder. Ook een andere respondent beschuldigt de Nederlandse 
regering ervan het yolk tegen buitenlanders op te zetten. Bovendien vinden zij dat 
vreemdelingen met "een grote mond" en crimineel gedrag worden bevoordeeld boven 
rustige, gehoorzame vreemdelingen. De eerste respondent geeft ook aan dat zij in 
Nederland - door het systeem gedwongen - mondiger is geworden. Bij terugkeer zou ze het 
moeilijk vinden als vrouw een stap terug te moeten zetten. 
Voor de zes overige respondenten is terugkeer onbespreekbaar. Een respondent zegt 
eigenlijk met meer te geloven dat het in zijn regio ooit veilig wordt. Hij is iruniddels 
Nederlander en zou het liefst willen doormigreren naar zijn zuster in Denemarken, maar hij 
moet volgens de EU regelgeving daarvoor eerst beschikken over werk of daar met iemand 
getrouwd zijn. Een andere respondent is voor het welzijn van haar (ongeboren) kind naar 
Nederland gevlucht en wit nu voor het welzijn van dit `Hollandse jongetje' in Nederland 
blijven. Alleen erkenning als vluchteling is voor deze mensen een optie. Een van hen zegt 
dat als hij gedwongen moet terugkeren, zelfmoord nog als enige mogelijkheid overblijft. 
Voor alle respondenten is terugkeer op dit moment (nog) geen optie. Naast angst spelen ook 
andere factoren hierbij een rol. Twee respondenten geven aan bang te zijn voor de 
achterdocht die hen bij terugkeer te wachten staat. Mensen zullen vragen: "Waarom ben je 
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weggegaan?", "Wat heb je in het buitenland over MIS gezegd?". Ook ondersteunt den van 
hen, een statushouder, vanuit Nederland zijn familie financieel. Hij is bang dat de famine 
hem in haar hart daarom niet zal welkom heten. Hij noemt het gebrek aan werk en geld, de 
slechte staat van de huizen. 
Een respondent die lid is van de AAPO vertelt dat leden van deze organisatie vanuit het 
buitenland de organisatie in Addis Abeba ondersteunen met ideeen en met middelen. 
Tenminste drie respondenten geven aan hard hun best te hebben gedaan om de Nederlandse 
taal te leren en in Nederland te integreren. Ook benadrukt den van hen dat Ethiopische 
asielzoekers goed zijn opgeleid en Nederland veel te bieden hebben. "Nederland moet zich 
bezighouden met `wat ze in Mar hand heeft' en deze mensen de kans geven om in 
Nederland te overleven." 
Voor de twee respondenten met kinderen in Nederland is dat een belangrijke, of zelfs de 
belangrijkste reden, om hier te willen blijven. Een van hen vindt dat zijn kinderen in 
Nederland een goede opleiding moeten volgen zodat zij in de toekomst wat voor Ethiopia 
kunnen betekenen. De ander vindt dat haar kind in Nederland een betere toekomst heeft. 

Als deze afwegingen gevoegd worden bij het eerder gegeven beeld dat de respondenten 
hebben van de toekomstige ontwikkelingen in Ethiopia, dan kunnen we stellen dat voor 
deze Ethiopische respondenten vrijwillige terugkeer voorlopig niet aan de orde zal zijn. 

3.1.9 Nederlands remigratie - en terugkeerbeleid 

Twee respondenten zeggen niet te weten van een Nederlands terugkeerbeleid voor 
uitgeprocedeerde Ethiopiers. De overige dertien respondenten hebben over het beleid 
gehoord. Hun kennis varieert van "Ethiopiers moeten terugkeren" tot "Ethiopiers worden 
teruggestuurd met 900 gulden per maand" tot "Zes maanden geleden heeft Nederland 
Ethiopia 14 miljoen gulden betaald om 900 Ethiopiers te kunnen terugsturen". De 
respondenten haalden hun informatie uit de Nederlandse media of werden op de hoogte 
gebracht door de VEN, door een advocaat, door de politie. 
De respondenten zijn redelijk unaniem in hun mening over het terugkeerbeleid. Zij zijn niet 
geinteresseerd in de mogelijkheden van het programma, en vragen zich af hoe het mogelijk 
is dat de Nederlandse regering een overeenkomst heeft afgesloten met de Ethiopische 
regering. De kritiek op het programma is in drie punten samen te vatten: 
1) De Nederlandse regering spant samen met een ondemocratisch regime. Ze zou juist druk 
op Ethiopia moeten uitoefenen om te komen tot politieke verandering; 
2) Het is een kwestie van economische belangen van Ethiopia en Nederland. Beide landen 
worden er beter van en de asielzoekers zijn de dupe. 
3) Het is een public-relations lcwestie voor beide landen. Het Nederlandse asielbeleid krijgt 
een humaan gezicht. En asielzoekers die de mogelijkheid van gefaciliteerde terugkeer 
afwijzen, kwamen blijkbaar om andere redenen dan vluchtelingenschap naar Nederland. 
Ethiopia probeert tegelijkertijd door medewerking het eigen imago te verbeteren. 
Twee respondenten zeggen het terugkeerbeleid voor Ethiopia lachwekkend te vinden. "Het 
terugkeerbeleid is niet vrijwillig. Gedreigd wordt dat de voorzieningen (zakgeld, onderdak) 
worden stopgezet als we niet naar Ter Apel gaan." Dezelfde respondent zou graag willen 
dat de Nederlandse regering zonder blinddoek door Ethiopia gaat en zich goed informeert 
en niet zo malckelijk de Ethiopische regering op haar woord gelooft. Andere respondenten 
verdenken de Nederlandse regering ervan niet te wfilen weten wat de werkelijke situatie in 
Ethiopia is. "Nederland heeft geen aandacht voor de problematische achtergrond van 

28 



asielzoekers, alleen voor de aantallen. Er zijn tweeduizend tot drieduizend Ethiopiers in 
Nederland, maar in Ethiopia lijden 50 miljoen mensen onder het bewind. Nederland laat 
problemen die niet 'open' zijn het liefst toegedekt. Nederland zoekt relaties met 
herkomstlanden om langs deze weg asielzoekers te kunnen terugsturen." Een andere 
respondent zegt jets met een soortgelijke strekking: "Nederland begrijpt met waarom 
Ethiopiers hiernaartoe komen. Maar alleen rijke Ethiopiers kunnen komen en betalen 
daarvoor veel geld. Minder rijke Ethiopiers blijven achter en komen in gevangenissen 
terecht of worden vermoord. Het is dan ook onzin om Ethiopiers in Nederland geld te 
bieden om terug te keren." 
"Terugkeer vormt de verkeerde basis om Ethiopia hulp aan te bieden", zegt een ander. 
Bovendien komt economische hulp volgens verschillende respondenten alleen in Tigray-
gebied terecht. In het algemeen vomit fundamenteel wantrouwen tegenover de Ethiopische 
regering of tegenover Ethiopische beleidsuitvoerders het grootste struikelblok voor de 
bereidheid om terug te keren. Daarom noemen twee respondenten dan ook expliciet dat als 
Nederland economische hulp wil geven, zij dan de hulp zelf moeten beheren. Ethiopie is 
immers corrupt en de regering bestaat uit dieven. 
Slechts een respondent, een statushouder met plannen om handel met Ethiopie op te zetten, 
vindt terugkeer een optie mits Nederland goede en langdurige controle op de terugkeerders 
uitoefent. Hij ziet wel heil in werkgelegenheidsprojecten en in het geven van een 
startkapitaal aan terugkeerders. Ook vindt hij dat Nederland met de Ethiopische regering 
goede contacten moet onderhouden. Tegelijkertijd zegt hij dat de Ethiopische regering nog 
uit rebellen bestaat en wil hij dat zijn kinderen in Nederland opgroeiem En mocht er bij het 
handeldrijven in Ethiopie jets misgaan, dan keert de respondent terug naar Nederland met 
behulp van zijn Nederlandse paspoort. 
Als de meningen van de respondenten over de mogelijkheden van hun terugkeer en het 
Nederlandse terugkeerbeleid voor Ethiopie een weerspiegeling zijn van wat leeft bij de 
grotere groep afgewezen Ethiopische asielzoekers, dan lijkt er weinig animo te zijn om deel 
te nemen aan het Nederlandse terugkeerbeleid. 
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3.2 Respondenten nit Iran 

3.2.1 Algemene kenmerken van de Iraanse respondenten 

In totaal hebben dertien Iraniers aan het onderzoek deelgenomen. Vijf personen zitten nog 
in de procedure, van wie een persoon een negatieve beschikking heeft gehad en de overige 
vier twee negatieve beschiklcingen hebben ontvangen. Een van hen komt in aanmerking 
voor een vtv op basis van de drie-jaren-regeling. De overige acht respondenten zijn 
uitgeprocedeerd, van wie een anderhalf jaar geleden een nieuwe procedure is begonnen. 

Er zijn gesprekken gevoerd met tien mannen, een vrouw en twee echtparen (waarbij de man 
voornamelijk het woord voerde). De respondenten zijn tussen de 26 en 43 jaar oud. Vijf 
respondenten zijn alleenstaand, 66n man is gescheiden (zijn vrouw verblijft in een ander 
Europees land, zijn zoon bij hem in Nederland), en de overige zeven zijn getrouwd. Een 
getrouwde man leeft echter gescheiden van zijn vrouw en dochter, die elders in Nederland 

. wonen. Van twee mannelijke respondenten verblijven vrouw en kinderen in Iran. De vier 
getrouwde respondenten die met hun gezin in Nederland wonen, hebben alien een of 
meerdere kinderen. 

De respondenten zijn in Nederland aangekomen tussen maart 1994 en september 1996, van 
wie zeven in 1994, vier in 1995 en twee in 1996. De gemiddelde verblijfsduur in Nederland 
op het moment van het interview van deze dertien respondenten is 35 maanden. Alle 
respondenten wonen in de centrale of de- centrale opvang. Ben respondent woont in een 
OC, tien respondenten wonen in AZC's en de overige twee in ROA-huizen 
(alleenstaanden). De respondenten wonen als volgt verspreid over het land: West-Brabant 
(5), Utrecht (2), Amsterdam (1), Oost-Gelderland (4), Flevoland (1). 

Het contact met familieleden in het land van herkomst is zeer summier. Vijf respondenten 
geven aan anderhalf jaar of langer geen contact meer te hebben gehad. Bij de overige acht 
verschilt het contact van af en toe een bericht, via, via, tot een keer per maand telefonisch 
contact. Zij die wel contact hebben (gehad) geven alien aan bang te zijn dat brieven worden 
geopend en telefoons worden afgetapt. Brieven en telefonische gesprekken blijven daarom 
oppervlakkig (gezondheid familieleden) en er wordt in 'codetaal gepraat. 
De vijf respondenten die geen contact onderhouden, kiezen hiervoor om familieleden in 
Iran niet in gevaar te brengen en in een geval om afstand te nemen van het leven daar. 

3.2.2 Etnische en regionale herkomst, huisvesting in Iran en de komst naar 
Nederland 

Van de dertien respondenten geven vijf aan dat zij moslim zijn, van wie twee zich 'alleen 
officieel' of `zogenaamd' moslim noemen maar het geloof verder niet belangrijk vinden en 
Oen zich 'modem moslim' noemt, Inlet radicaar Drie respondenten noemen zich atheist, 
van wie er een zegt communist te zijn (Mujaheddin). Een respondent geeft aan het oud-
Perzische Zoroastrisme aan te hangen. Eén echtpaar is Armeens-christelijk. De overige drie 
respondenten hebben hun overtuiging niet kenbaar gemaakt. 

Driekwart van de respondenten had Teheran als laatste verblijfplaats. Acht respondenten 
zijn ook in Teheran geboren. De overige vijf zijn elders geboren, twee van hen hen zijn 
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later naar Teheran verhuisd (in een geval vanwege de oorlog met Irak). Twee respondenten 
hebben tijdelijk in een andere stad gewoond in verband met hun studie. Een respondent was 
als rnilitair vijf jaar in Iraans Koerdistan gelegerd. 
Respondenten die in Iran getrouwd waren, woonden daar met hun gezin in een eigen huis. 
Een gezin deelde het huis met de ouders van de man, een ander gezin deelde het huis met 
de ouders en een broer van de man. De gescheiden respondent deelde met zijn zoon een 
huis met twee broers. Van de vijf ongetrouwde respondenten woonde den in Iran bij de 
ouders (later ondergedoken), een bij de ouders en twee broers, den bij de moeder, een bij 
een zus en zwager en een op een legerbasis (later ondergedoken bij broers en zussen in 
verschillende provincies). 

Over de redenen om naar Nederland te vluchten lieten de respondenten het volgende los: 
den moest vluchten vanwege het weigeren om militaire bevelen op te volgen in 
`oorlogsgebied' Koerdistan, vier vanwege verboden politieke handelingen, twee vanwege 
lidmaatschap van een verboden politieke partij, twee vanwege het feit dat familieleden 
problemen kregen met het regime en een respondent greep de kans toen hij voor zijn studie 
buiten Iran kwam om aan het door hem gehate islamitische regime te ontvluchten. De 
overige drie respondenten hebben zich over hun vluchtmotieven met uitgelaten. 
De vijf respondenten van wie het gezin in Nederland verblijft, zijn allen met het gezin naar 
Nederland gekomen. In den geval vluchtte de man vooruit naar Turkije, waama zijn vrouw 
en kinderen zich daar bij hem voegden. 

3.2.3 Opleiding, inkomen en werk en overige activiteiten 

In Iran hebben vier respondenten universitair onderwijs genoten, van wie een de opleiding 
heeft afgerond. Vier respondenten hebben de middelbare school afgemaakt. Van vijf 
respondenten is niet bekend welke opleiding zij hebben gevolgd. 

Op eon respondent na hebben alle respondenten in Iran gewerkt. Een respondent was tot de 
vlucht bezig met een universitaire studie. Drie respondenten hebben in een familiebedrijfje 
gewerkt, twee hebben vele jaren bij een bedrijf gewerkt, twee hadden hun eigen handel 
(waarbij een respondent aangeeft dat je als oppositielid met voor de regering mag werken). 
Een respondent werkte als militair, andere hebben gewerkt als auto-verver, accountant en 
apothekersassistent. 
Een respondent geeft aan dat zijn vrouw bij een reisbureau werkte, maar de meeste 
echtgenoten van mannelijke respondenten waren huisvrouw. Een respondent die alleen 
gevlucht is met achterlating van vrouw en kinderen, vertelde dat zijn vrouw nu veel moet 
overwerken om het hoofd boven water te houden. 

Aangezien alle respondenten nog in de asielprocedure zitten of zijn uitgeprocedeerd, 
kunnen zij in Nederland respectievelijk alleen in heel beperkte mate of geen arbeid 
verrichten. Vier respondenten zeggen verder ook geen activiteiten te ondememen. Een 
respondent voegt daaraan toe dat hij hier geen zin in heeft en dat het ook geen zin heeft. 
Een ander heeft het te druk met de zorg voor zijn kinderen, nu zijn vrouw is opgenomen in 
een psychiatrisch ziekenhuis. De derde heeft hiervoor teveel psychische problemen 
vanwege de situatie in Iran. Er zijn verder vier respondenten die aangeven met of 
onregelmatig naar Nederlandse les te gaan, vanwege gebrek aan motivatie door het 
ontbreken van een status of door psychische problemen. Een respondent gaat op zondag 

31 



naar een Nederlandse kerk om de taal te leren. Daarnaast volgt hij verschillende cursussen 
op de Volksuniversiteit. Een respondent studeerde in Nederland medische biologie tot het 
geld op was. 

Twee respondenten sporten regelmatig met andere vluchtelingen, vijf werken als 
vrijwilliger op het AZC, in het restaurant, in het infonnatiecentrum, in de bibliotheek en in 
de bewonersraad. an respondent geeft Perzische les aan Iraanse kinderen om ze een 
positief beeld van hun land bij te brengen en wat meer zelficennis en zelfvertrouwen te 
geven. ES respondent gaat regelmatig naar een ander AZC om oude vrienden op te 
zoeken. 

ICinderen in de schoolgaande leeftijd gaan naar de basis- of middelbare school. De zonen 
van twee respondenten zitten op voetbal. Len respondent laat zijn dochters, die op de basis-
school zitten, niet alleen buiten spelen in het AZC omdat hij dat gevaarlijk vindt in verband 
met de aanwezigheid van zoveel alleenstaande jonge mannen. 

De meerderheid van de respondenten (10) heeft voomamelijk, of alleen maar, contact met 
andere bathers. Hiervan zegt een respondent geen tijd te hebben voor echt contact. Een 
vrouwelijke respondent heeft geen vrienden in Nederland, haar man wel. De Armeens-
christelijke respondenten hebben alleen (goede) contacten met moslim-Iraniers, omdat er 
geen Armenen in de buurt wonen. Len respondent zegt alleen man oppervlaldcig contact te 
hebben met andere AZC-bewoners. Hij zegt dat er groot wantrouwen heerst, met name 
onder Iranian onderling. 
Twee respondenten houden bewust afstand van Nederlanders, omdat die hen respectievelijk 
als arme mensen beschouwen of te nieuwsgierig benaderen. Ook eon van de twee res-
pondenten die veel contacten met Nederlanders hebben - beide jonge alleenstaande mannen 
die in een ROA-huis wonen - zegt dat hij er moe van wordt om telkens te moeten uitleggen 
wie hij is en waarom hij naar Nederland is gekomen. 

3.2.4 Gezondheid en algemeen welbevinden 

Alle respondenten bevinden zich al lang tot zeer lang in centrale of decentrale opvang met 
een gemiddelde van 35 maanden. De langste verblijfsduur vanaf aankomst in Nederland is 
45 maanden. Het merendeel van de respondenten heeft klachten van fysieke en psychische 
aard. Slechts twee van de dertien respondenten hebben geen specifieke gezondheids- 
klachten. De overige tien respondenten klagen over hoesten, maagklachten, nervositeit, 
vergeetachtigheid, concentratiestoomissen, pijn in armen, benen en rug, hoofdpijn en 
migraine, allergieen, clepressies (sulcidegedachten), slapeloosheid, moeheid, zenuwpijn, 
angsten en nachtmerries. Vier respondenten geven aan bang te zijn (geweest) om gek te 
worden. 
Een respondent is in behandeling bij het RIAGG. De echtgenote van een andere respondent 
is opgenomen in een psychiatrische kliniek. Volgens haar man is het krijgen van een status 
cruciaal voor haar gezondheid. De zoon van een respondent is in therapie vanwege zijn 
nachtmerries. Vier respondenten zeggen tabletten te slikken, van wie twee anti-depressiva. 
Len respondent ondergaat een intensieve medische behandeling vanwege een emstige 
spierziekte. Een respondent vertelt dat de astma van haar zoon door het gezonde 
Nederlandse klimaat helemaal verdwenen is. 
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Alle respondenten wijzen de lange wachttijd in de procedure aan als oorzaak van hun 
lichamelijke en geestelijke klachten. Het niets mogen en kunnen doen (het laatste vooral 
door geldgebrek) maakt dat mensen de hele dag zitten te denken. Een respondent wijst op 
het feit dat het AZC ver van de gewone mensen af ligt, op een geisoleerde en vervelende 
plek. Een andere respondent vindt het vervelend dat hij in een ROA-huis in een klein stadje 
zit en met in een grote stad. Om niet gek te worden doet hij veel dingen, is voortdurend 
bezig. Ook een andere respondent probeert zoveel mogelijk actief te zijn. Een respondent 
ligt zich veel te vervelen op zijn bed. Een vrouwelijke respondent trekt zich het liefst terug 
op haar Lamer, zonder haar baby. 

Twee respondenten voelen zich veilig in Nederland, vijf zeggen zich niet veilig te voelen. 
Het gevoel van onveiligheid komt voort uit: 1) angst voor terugkeer; 2) angst voor 
veiligheid van familieleden in Iran, en 3) angst voor Iraanse spionnen en aanslagen. Het 
laatste heeft een respondent ertoe gebracht om zijn naam te veranderen en zo min mogelijk 
met landgenoten te praten. 
Verschillende respondenten wijzen op de gevolgen van de lange opvang, de onzekerheid 
over het verblijf en de angst om teruggestuurd te worden: zelfmoorden, drugsgebruik, 
hongerstakingen, echtscheidingen, criminaliteit binnen de Iraanse gemeenschap. 
Een respondent vraagt zich af hoeveel de Nederlandse samenleving moet betalen voor 
asielzoekers die in Nederland 'zenuwziek' zijn geworden. 

3.2.5 Verwachtingen in Nederland 

Twee respondenten geven aan dat ze bij aankomst in Nederland geen plannen of 
verwachtingen hadden: ze wilden alleen leven. Een derde respondent verwachtte in 
Nederland te kunnen blijven, omdat Nederland had gezegd dat Iran onveilig was. Een 
vierde verwachtte in een land te arriveren waar aan mensenrechten een belangrijke waarde 
wordt toegekend. 

Alle respondenten hopen op een verblijfsvergunning voor Nederland, zodat zij "als 
volwaardige mensen hun leven naar eigen keuze kunnen inrichten". Een respondent 
verlangt naar "een gewone woning, contact met gewone mensen, doorgaan met studeren". 
Een respondent hoopt dat de Nederlandse regering haar menselijke kant zal laten zien, een 
ander stelt zijn hoop op God. Vijf respondenten geven aan in hun situatie niets zinnigs over 
hun toekomst te kunnen zeggen, ze weten met welke kant het uitgaat. 
Vier respondenten zeggen expliciet dat zij ook niet naar een ander land kunnen gaan, een 
voegt daaraan toe dat zijn gezin daar geen geld voor heeft, een legt nit dat het daar nu te 
laat voor is. Een alleenstaande respondent wil als hij een status krijgt Nederlander worden, 
niet om hier te blijven maar om na alle pijnlijke ervaringen in Nederland elders in Europa 
de draad weer op te kunnen pakken. 
Tenslotte zegt Oen uitgeprocedeerde Iranier te moeten Idezen tussen drie kwaden: de 
illegaliteit in Nederland, terug naar Iran en de dood. Deze respondent spreekt de intentie uit 
om in het vliegtuig terug naar Iran zichzelf van het leven te beroven. Een laissez-passer 
bezit hij al en aan zijn terugkeer wordt gewerkt. 
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3.2.6 Verwachtingen ten aanzien van Iran in het algemeen 

Zeven respondenten hebben geen hoop dat de situatie in Iran zal verbeteren. Zij 
benadrukken dat Iran nog steeds een dictatuur is, dat het regime gewelddadig is, dat de 
geheime politie nog steeds actief is. Zes respondenten vertelden dat hun familieleden in Iran 
nog steeds door de geheime dienst worden lastiggevallen. De kinderen van den respondent 
zijn in Iran van school gestuurd, zijn vrouw wordt het moeilijk gemaakt om te werken en 
haar huis is beklad met 'dood aan de verrader'. Een respondent verwacht geen verbetering 
omdat Iraniers religieuze roots hebben en daarom altijd religieuze leiders zullen willen 
hebben. Een ander voorziet een machtsvacutim omdat verschillende stromingen zich 
tegenover elkaar opstellen en de sociaal-economische situatie steeds slechter wordt. Deze 
respondent is bang voor een burgeroorlog en voor oorlog met de Taliban in Afghanistan. 
De overige vijf respondenten hebben wel hoop op verbetering, maar niet op korte termijn. 
Er is een onderlinge strijd in de regering gaande, het verzet doet zijn best en "soms komt er 
licht uit Iran" en zijn er tekenen van democratisering. Maar volgens hen zal het nog vele 
jaren duren voor er echte vrijheid en democratie zal zijn in Iran. 

3.2.7 Informatie en beeldvorming over Iran 

Een belangrijke informatiebron voor bathers zijn in het buitenland gedrukte kranten. 
Hiervan wordt de Kehan het meest gelezen, maar daarnaast ook de kranten van 
verschillende oppositiegroeperingen: communistisch, monarchistisch, socialistisch (N.B. de 
Kehan kent twee versies, een oppositionele gemaakt in Groot-Brittanie en de Iraanse versie, 
beide worden in Nederland gelezen). Een andere belangrijke bron zijn buitenlandse 
radiozenders in het Farsi: de BBC, radio Israel, radio USA. Ook het Nederlandse nieuws 
wordt gevolgd, net als Teletekst en CNN. 
Verder zijn nieuwkomers uit Iran een belangrijke bron van informatie. Hun informatie 
wordt redelijk betrouwbaar geacht. Een Irani& gelooft echter alleen die mensen die hij al 
kent. Twee anderen gaan contacten met landgenoten zoveel mogelijk uit de weg. De infor-
matie die zelforganisaties verspreiden wordt al met meer wantrouwen bejegend, omdat deze 
organisaties proberen om hun eigen gedachtengoed te verspreiden. an respondent denkt 
ook dat bij in problemen kan komen met de Nederlandse regering als hij teveel contact met 
zelforganisaties heeft. 
Het Nederlandse nieuws wordt met een flinke korrel zout genomen. Een respondent denkt 
dat het Nederlandse nieuws over het asielbeleid wel klopt, maar dat over de situatie in Iran 
niet. Ook de andere respondenten vinden de Nederlandse berichtgeving over Iran onjuist. 
Verschillende respondenten benadrukken dat ze uiteindelijk afgaan op hun eigen oordeel, 
hun eigen afwegingen. De verklaring hiervoor is dat Iraniers minder vertrouwen hebben in 
de media dan Nederlanders. 
Omdat de meeste respondenten weinig tot geen contact meer met het land van herkomst 
onderhouden, zijn de hierboven vermelde informatiebronnen voor hen van groot belang om 
op de hoogte te blijven van de situatie in Iran. Alle respondenten, zelfs de respondent die 
bewust afstand wil nemen van zijn !even in Iran, volgen de ontwikkelingen in hun land met 
grote interesse. 
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3.2.8 Terugkeer: persoonlijke afwegingen 

Terugkeer is voor geen van de dertien respondenten een reale optie. Een van hen bereid 
weliswaar zijn terugkeer voor, maar met het plan om tijdens de terugreis een einde aan zijn 
leven te maken. Zes respondenten gaven tijdens het interview aan niet eens over terugkeer 
te willen nadenken. Twee van hen benadrukten dat zij niet om economische, materiele 
redenen gekomen zijn. De overige zeven respondenten voorspellen dat zij zullen worden 
gearresteerd en verhoord, voor lange of onbepaalde tijd naar de gevangenis zullen moeten 
gaan, of zeggen bang te zijn dat zij bij terugkeer zullen worden gemarteld of zelfs 
vermoord: een 'ongelukje'. Een respondent is bang de namen van vrienden los te laten die 
hem geholpen hebben Iran te ontvluchten. Mannelijke respondenten, die met hun gezin zijn 
gevlucht, maken zich zorgen om wat er bij tenigkeer met hun vrouw en kinderen zal 
gebeuren. Een respondent vertelt dat zijn vrouw voor de vlucht geen problemen had met 
het regime, maar die bij terugkeer wel zal krijgen omdat ze met haar man is meegegaan. 
Een ander is bang dat zijn kinderen na terugkeer niet naar school kunnen gaan en zijn 
familie in Teheran in de problemen zal komen. De Armeense respondenten vinden 
Nederland een goede plaats voor hun kinderen: hier kan het gezin samenleven, zonder 
angst. Verder is het onderwijsniveau hoger en hebben zij hier de mogelijkheid om hun 
kinderen een vrije christelijke opvoeding te geven. 
Aan de andere kant benadrukt een respondent dat haar kind, dat in Nederland geboren is, 
haar eigen land moet leren kennen. Nog drie respondenten benadrukken hoe belangrijk het 
is om in je eigen land te leven en bij je familie te zijn. Twee respondenten zeggen het 
moeilijk te vinden om met het stempel vluchteling of buitenlander te moeten leven. 

De voorwaarde waaronder de Iraanse respondenten terugkeer zouden overwegen is 
eenduidig: er moet een echte democratie komen in Iran. Hiervoor is een totale omwenteling 
nodig, waarbij een andere regering aan de macht moet komen. Verdere voorwaarden zijn 
amnestie voor alle politieke gevangenen, scheiding tussen religie en politiek, en goede 
monitoring vanuit Nederland om de veiligheid te verzekeren. Volgens vier respondenten 
zou deze monitoring langdurig moeten zijn, en alles in Iran zou in de gaten moeten worden 
gehouden. Volgens vijf andere respondenten kan Nederland niets doen om de veiligheid in 
Iran te bevorderen. Een respondent hoopt dat de ambassadeur invloed zou ktmnen 
uitoefenen als die zou worden teruggestuurd. Een andere respondent ziet het wegsturen van 
ambassadeurs door Iran juist als een teken dat dit land zich niets aantrekt van andere 
landen. Een respondent vindt dat Nederland Met met een dergelijk dictatoriaal, terroristisch 
regime moet praten. Een ander wil juist de dialoog op gang houden, maar dan niet 
vertroebeld door economische belangen. 
Deze respondent zegt ook dat hij na een verblijf van jaren in Nederland niet meer zal 
kunnen terugkeren: "Je kan maar op een plek tegelijk een basis opbouwen". Drie 
respondenten met kinderen in Nederland geven aan dat het in het belang van de kinderen is 
om hoe dan ook in Nederland te blijven. Voor de Armeense respondenten is terugkeer 
alleen mogelijk als de sjah terugkomt, anders blijven zij een onderdrukte minderheid. 

De voorwaarden waaronder de dertien Iraanse respondenten terugkeer zouden overwegen 
impliceren dat er in de Iraanse samenleving radicale veranderingen zouden moeten 
plaatsvinden. Tegelijkertijd geven alle respondenten aan dat de situatie in Iran nog 
grotendeels gelijk is aan de situatie op het moment dat zij hun land ontvluchtten. Hiermee is 
terugkeer voor hen momenteel geen reale mogelijkheid. 
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3.2.9 Nederlands remigratie- en terugkeerbeleid 

De respondenten tonen groot wantrouwen ten opzichte van het beleid en de motieven van 
de Nederlandse regering voor dit beleid. Het feit dat Iran in de ogen van de respondenten 
door de Nederlandse overheid tot veilig land is verklaard stint bij hen op groot onbegrip. 
Drie respondenten zoeken een verklaring in het feit dat Nederland zichzelf als 'vol' be- 
schouwt en zo min mogelijk Iraniers wil opnemen. Vier respondenten denken dat de 
economische betrekkingen met Iran een rot spelen en dat Nederland de aanvoer van olie 
hiermee wil veiligstellen. Een respondent denlct dat Nederland ook bang is voor 
terroristische activiteiten van Iran. 
Het laatste ambtsbericht over Iran bevat volgens de respondenten onjuiste infonnatie, en 
daarom worth alle informatie van de Nederlandse overheid gewantrouwd. De respondenten 
hebben geen behoefte aan meer informatie vanuit deze hoek, mede omdat terugkeer toch 
onvoorstelbaar is. Omdat met name de uitgeprocedeerde Iraniers in een soon impasse 
zitten, kijken zij met spanning uit naar een volgend ambtsbericht, 
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3.3 Respondenten uit Soma lie 

3.3.1 Algemene kenmerken 

In totaal zijn met zeventien Somaliars interviews gehouden. Het betreft vier vrouwen en 
dertien mannen. 
Twee respondenten kregen de A-status en zijn inmiddels genaturaliseerd. an respondent 
heeft een C-status, een een vvtv. Zeven respondenten zitten nog in de procedure. Vijf van 
hen hebben twee negatieve beschikkingen ontvangen, en een van hen heeft inmiddels ook 
de uitspraak van de rechtbank ontvangen, die positief luidde. Een van hen heeft al voor de 
tweede keer asiel aangevraagd. Bij een ander wordt nagegaan of het een Dublin-claim 
betreft. De partners van twee van hen hebben een C-status. Tenslotte zijn zes respondenten 
uitgeprocedeerd. 

De respondenten varieren in de leeftijd van 19 tot 54 jaar en zijn gemiddeld 31 jaar. 

Zeven respondenten zijn in Nederland alleenstaand. Twee van hen waren in Somalie 
volgens de islamitische wet (bijna) getrouwd, maar hebben hun partner na het uitbreken van 
de oorlog niet meer gezien. Een van hen verblijft met haar tante en neefje in Nederland. 
Een respondent is in Nederland getrouwd volgens de islamitische wet, nadat hij was 
gescheiden van zijn vrouw die in Somalia is achtergebleven. Nog twee respondenten, beide 
statushouders, hebben een partner in Nederland met wie zij met officieel zijn getrouwd: 
beide hebben een LAT-relatie en hebben kinderen met hun partner. Een van de twee wacht 
tot de partner een groter huis krijgt zodat zij kunnen gaan samenwonen. Tenslotte zijn 
zeven respondenten officieel getrouwd, van wie vier met hun partner en kinderen 
samenwonen. In twee gevallen zijn respondent en partner met kinderen niet tegelijkertijd 
naar Nederland gekomen, waardoor zij op verschillende plaatsen zijn gehuisvest. Een 
respondent woont met haar twee jongste kinderen in een ROA-huis; haar man en drie 
oudste kinderen verblijven nog in een vluchtelingenkamp in Kenya. 
Een respondent die pas enkele maanden in Nederland is, verblijft in een OC. Negen 
respondenten, van wie een een C-status heeft, verblijven in een AZC. Twee respondenten 
wonen in een ROA-huis. Een verblijft in het Verwijdercentrum. Een respondent woont bij 
zijn vrouw, een statushouder, in een huurhuis. De twee A-statushouders zijn zelfstandig 
gehuisvest. 
De respondenten wonen verspreid over het land: Utrecht (7), Brabant (3), Limburg (3), het 
Gooi (2), Groningen (2). 

Op de A-statushouders na, die beide in 1989 naar Nederland kwamen, zijn alle 
respondenten aangekomen tussen december 1993 en juni 1998. De gemiddelde verblijfsduur 
is 30 maanden. 

Vijf respondenten hebben een of meerdere broers en zussen in Nederland. Van zes 
respondenten zijn familieleden naar andere landen gevlucht; in drie gevallen naar Ethiopia, 
en verder naar Kenya, Zambia en Canada. Slechts drie van de zeventien respondenten 
zeggen na hun vlucht nog contact met familieleden in Somalia te hebben gehad, van wie een 
respondent twee keer per maand telefoneert met haar moeder in Hargeisa, en de andere 
twee respectievelijk een en 11/2 jaar geleden een keer contact hadden. De overige veertien 
respondenten hebben sinds hun vlucht geen contact meer gehad met familieleden in 
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Somalia, en weten daarom ook niet (zeker) waar zij zijn. ES respondent heeft geen contact 
meer met haar moeder omdat die tot een andere clan behoort. Met familieleden in het 
buitenland wordt wel telefonisch en schriftelijk contact gehouden. 

3.3.2 Etnische en regionale afkomst, huisvesting in Somalie en de komst naar 
Nederland 

Drie van de respondenten behoren tot de Issaq-clan en komen uit Noord-Somalia. Een 
vierde respondent uit Noord-Somalie, uit het stadje Borama, behoort tot de Gadabursi-clan. 
Zijn moeder behoort echter tot de Issaq-clan. ES respondent behoort tot de Issa-clan. 
Zeven respondenten zijn van de Darod-clan, van wie twee specificeren dat zij tot de subclan 
Marehan behoren (van hen heeft eon een moeder die Hawiye is), terwij1 een derde tot de 
subclan Ogaden behoort. Een Darod-respondent geeft duidelijk aan dat clanachtergrond 
voor hem onbelangrijk is. Twee van hen zijn naar eigen opgave geboren in Mogadishu, een 
in een dorp aan de grens met Ethiopia, een in een dorpje ten zuidoosten van Somaliland, 
een in Afmadou, oen in Kismayo en een in Garba Haney. Vijf van de zeven Darod 
woonden voor hun vlucht in Mogadishu, de overige twee bleven in respectievelijk Kismayo 
en Garba Haney (bij de grens met Ethiopia en Kenia). 
ES respondent noemt zijn afkomst expliciet gemengd: zijn moeder is Darod en zijn vader 
komt uit Yemen. Ook een andere respondent is Yemeniet. Beide zijn geboren in 
Mogadishu. Tenslotte behoort een respondent tot de Rahanweyn, een tot de Gaidi en den 
tot de Shaanshi. Zij komen respectievelijk uit een dorpje in Zuid-Somalia, uit Afgoi en uit 
Mogadishu. 

Van de zeven respondenten die in Somalia een gezin hadden, woonden er vier met partner 
en kinderen in een eigen huis, in eon geval met nog enkele familieleden inwonend. Eon 
woonde met zijn vrouw bij zijn broers in huis tot de oorlog uitbrak en hij bij vrienden 
moest onderduiken. Een woonde met partner bij een oom in. Ben woonde met zijn gezin bij 
de familie. 
De overige zes respondenten woonden bij bun ouders, broers en zussen en in een geval bij 
een tante. 

De vluchtredenen van de respondenten hadden veelal te maken met de toenemende 
oorlogsdreigivag, gepaard gaande met toenemende agressie tussen verschillende clans en 
subclans. Drie respondenten vertelden in gevangenissen te hebben gezeten. Van minimaal 
vijf respondenten zijn gezins- en familieleden in de oorlog om het leven gebracht. ES 
respondent vertelt dat zijn twee oudste dochters zijn ontvoerd en momenteel nog steeds 
worden vermist. 	 • 
Discriminatie en bedreiging van de eigen etnische groep was ook een reden voor enkele 
respondenten om te vluchten. 
Ben respondent werd door haar familie het land uitgeholpen omdat zij van de acht kinderen 
van het gezin de meeste ambities had, en als enige meisje meer gevaar liep dan haar broers. 
Ben andere respondent moest haar man en drie oudste kinderen in Kenya achterlaten, omdat 
ze slechts genoeg geld hadden voor drie vliegtickets: voor haar twee jongste kinderen en 
haarzelf. Et respondent stuurde zijn vrouw met kinderen vooruit en kwam zelf enkele 
maanden later. 
Via tussenstops en tussenverblijven in Kenya, Ethiopia, Djibouti, Yemen, Roemenie, 
Polen, Italie en/of Frankrijk lcwamen zij naar Nederland. 
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3.3.3 Opleiding, inkomen, werk en overige activiteiten 

Voor een aantal respondenten betekende het uitbreken van de oorlog in 1991 tevens het 
voortijdige einde van hun educatie. Vier respondenten moesten noodgedwongen stoppen 
met hun middelbare school, twee met hun universitaire opleiding. 
Een respondent volgde na de lagere school Arabisch prive-onderwijs, omdat hij op een 
openbare school werd gepest met zijn (blanke) huidskleur. Twee respondenten hebben de 
lagere school afgemaakt, den de Koranschool. Vier hebben de middelbare school voltooid. 
Twee hebben een militaire academie gevolgd (respectievelijk in Rusland en deels in Italie) 
en den respondent heeft de universitaire opleiding Arabische taal- en letterkunde voltooid. 
Van de zes respondenten die hun opleiding voortijdig moesten afbreken, hebben er vijf 
geen verdere werkervaring opgedaan. Slechts een respondent werkte enige tijd als 
boekhouder tot hij werd gearresteerd. Een van deze vijf vertelde dat er na het uitbreken van 
de oorlog geen werk, geen voedsel, niets meer was. Een ander verklaart zijn keuze van 
voor de oorlog om een universitaire studie te volgen in plaats van bij zijn vader in de zaak 
te werken als volgt: "You can make money, but you can't make education". Tijdens de 
gesprekken blijkt telkens weer hoe belangrijk onderwijs door deze vijf jongeren wordt 
gevonden. Drie van hen volgen momenteel de HBO-schakelklas. De vierde wilde graag 
naar de Volksuniversiteit, maar daarvoor was geen geld beschikbaar. Omdat hij 
uitgeprocedeerd is, kan hij ook geen fonds krijgen van het UAF voor een universitaire 
studie. 
Van de overige elf respondenten waren er drie verkoper en handelaar. Voor twee van hen 
betekende het uitbreken van de oorlog dat zij hun beroep niet meer konden uitoefenen, 
respectievelijk omdat zij zich met meer zonder gevaar konden verplaatsen en omdat een 
vijandige clan de stad innam. Een respondent werkte als kruidenier, een als paleiswacht en 
een als chef staf van de marine onder president Barre. Twee (vrouwelijke) respondenten 
hebben nooit betaald werk gehad. Een respondent had net het middelbare school-diploma 
behaald toen de oorlog uitbrak. Van twee respondenten tenslotte is niet bekend in hoeverre 
zij betaald werk hebben gehad. 

In Nederland hebben twee van de drie statushouders werk gevonden: een sorteert 's nachts 
post bij de PTT. Hij probeert door hard te werken een verblijfsvergunning voor zijn vrouw 
te verkrijgen (op basis van gezinshereniging), maar heeft geen nog vast arbeidscontract. Zij 
is illegaal in Nederland sinds ze uitgeprocedeerd is geraakt. Een andere respondent doet 
schoonmaakwerk. De derde statushouder krijgt een bijstandsuitkering en kinderbijslag voor 
drie kinderen. 
De drie respondenten die in ROA-huizen wonen, ontvangen de bijbehorende uitkering. Een 
van hen stuurt van het bedrag van achthonderd gulden per maand dat ze krijgt voor haarzelf 
en haar twee kinderen, vierhonderd gulden naar haar man en drie kinderen in Kenya. Ze 
zegt dat het moeilijk is om van de resterende vierhonderd gulden rond te komen. 
De elf overige respondenten, die in een OC, in AZC's en in het VC gehuisvest zijn, 
ontvangen het vastgestelde bedrag aan weekgeld. 

3.3.4 Gezondheid en welbevinden 

Twee van de drie statushouders zeggen geen echte problemen te kennen, behalve dat de 
vrouw van een van hen nog illegaal is. Ze zijn blij met hun status en het feit dat ze kunnen 
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werken. De derde statushouder voelt zich als alleenstaande vrouw met drie kinderen 
opgesloten en eenzaain in Nederland. 
Ook bijna alle andere respondenten geven aan dat zij zich in Nederland niet gelulckig 
voelen: "Somahers in Nederland zijn niet dood, niet levend." 
Wat betreft de fysieke gezondheid hebben tien respondenten geen lichamelijke klachten. 
Twee respondenten voelen zich fysiek "niet denderend". Vijf hebben duidelijk 
gedefinieerde klachten als astma, hoofdpijn, hartklachten, in den geval een onbekende 
ziekte in het lymfesysteem die in de oorlogsjaren noodgedwongen verwaarloosd is en 
daardoor nu moeilijker te behandelen. Drie van hen gebruiken op doktersadvies medicijnen. 
Negen van de zeventien respondenten uiten (ook) klachten van psychische aard zoals 
depressie, slapeloosheid, nachtmerries, nervositeit, concentratieproblemen, 
motivatieproblemen en vergeetachtigheid. 
Een respondent vertelt: "In het begin voelen asielzoekers zich relaxed in Nederland. Maar 
na verloop van tijd heeft men meer nodig: een huis, een status, vrijheid. Dan beland je in 
een nieuwe depressie. Je voelt je als in de gevangenis." Een andere respondent bevestigt 
het gevoel te hebben in een gevangenis te leven, zonder dat hij een misdaad heeft gepleegd. 
"Ik leef het leven dat het Ministerie van Justitie me laat leven", zegt een ander. Weer een 
ander vindt dat men hem als een crimineel behandelt. 
Asielzoekers leven in een ritme van slapen, eten en wachten. Dit ziet men als verloren tijd, 
"een gaatje in mijn leven". Een respondent beschrijft dit gevoel als volgt: "Mijn wijsheid is 
verloren in Nederland". De Nederlandse regering vergooit zo het leven van mensen, gooit 
jaren van hun leven weg. "Mensen gaan zo niet den keer dood, maar elke dag een beetje." 
Een respondent die in een AZC is gehuisvest zegt dat de situatie wel meevalt, dat je het 
gewoon moet accepteren, maar voegt daaraan toe dat de situatie steeds slechter wordt. Jaren 
wachten in een AZC noemt zij onmenselijk, en het gevolg is dat sommige mensen beginnen 
met drank- en drugsgebruik en criminaliteit of dat zij psychische problemen krijgen. Voor 
dat laatste wordt in het centrum altijd paracetamol voorgeschreven en het duurt lang 
voordat je een specialist mag bezoeken. 
Tenminste vijf respondenten zeggen heimwee te hebben (gebad) naar Somali& Ze missen 
de emotionele verbondenheid daar en voelen zich eenzaam. In Nederland lcun je doodgaan 
zonder dat iemand het merkt, je bent hier niemand. Een van deze respondenten had zoveel 
heimwee dat dit hem, volgens hemzelf, bijna het leven heeft gekost. Hij keert binnenkort 
vrijwillig terug naar Somali& 

Zes respondent zeggen zich in Nederland veilig te voelen, "voor honderd procent". "Alles 
is goed hier in Nederland, het is een goed land", zegt een respondent die een half jaar 
geleden asiel aanvroeg. Vier anderen voelen zich fysiek wel veilig, maar voelen niet die 
veiligheid waarvoor zij gekomen zijn (een verblijfsstatus). Ze voelen limners de dreiging 
van uitzetting nog en zijn bang voor de politie. Een respondent die in het Verwijdercentrum 
verblijft vertelt: "Ik voel me slecht omdat ik elk moment kan worden uitgezet. 's Nachts 
worden veel - met name Ethiopische - mensen op straat gezet." Een respondent tenslotte 
voelt zich onveilig omdat hij gek dreigt te worden van hehnwee: naar zijn beleving is zijn 
leven hierdoor in gevaar. Bij de andere respondenten is het - veilig voelen in Nederland - 
tijdens het gesprek niet expliciet aan de orde geweest. 
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3.3.5 Verwachtingen in Nederland 

Respondenten hoopten bij hun komst naar Nederland als vluchteling geaccepteerd te 
worden zolang Somalia onveilig zou zijn. Tenminste twee respondenten dachten binnen 
afzienbare tijd naar Somalia te kunnen terugkeren. Twee anderen zeggen enkel op zoek te 
zijn geweest naar rust en veiligheid. Weer anderen hoopten in Nederland een nieuw leven 
te kunnen opbouwen, te kunnen integreren. 
Alledrie de statushouders zien in hun leven op de korte termijn geen grote veranderingen 
optreden. Twee van de drie hebben geen andere plannen dan werken en geld verdienen. 
"De toekomst is in handen van God." 
De oudste respondent (54), die op het punt staat een status te krijgen, zegt: "Oude mensen 
kunnen geen nieuwe start meer maken. Voor hen is het onmogelijk om alles wat ze in 
Somalia hadden, hier weer te verkrijgen. Maar voor de kinderen is Nederland goed: 
veiligheid, eten, studiemogelijkheden, leefruimte." 
Een respondent keert binnen enkele dagen na het interview terug naar Somalia. Het IOM 
werkt aan zijn terugkeer. De overige respondenten wachten af wat de toekomst hen brengt. 
Een respondent vertelt dat ze heeft geleerd om met zoveel dromen te hebben en om geduld 
te hebben: "Je wordt echt hopeloos". 
Van de zes respondenten die hun opleiding in Somalia niet konden afmaken, spreken vier 
de hoop uit om in Nederland alsnog een diploma te halen. Een van hen zegt dat als ze een 
diploma zou hebben, ze minder verdrietig zou zijn als ze zou worden teruggestuurd. 
Somalia heeft volgens haar goed-opgeleide mensen nodig. De vijfde respondent heeft na 
ruim drie jaar wachten in een centrum (vvtv) geen verwachtingen meer. Voor de zesde, een 
statushouder, is werken en geld verdienen momenteel belangrijker dan studeren. 
Een respondent die nog in de procedure zit hoopt op een status, zodat haar man en kinderen 
naar Nederland kunnen komen. Een ander wil, zodra hij een status heeft, werk gaan 
zoeken. Hij denkt dat het produktiewerk zal worden, omdat hij weinig opleiding en 
werkervaring heeft. Een respondent heeft goede hoop dat hij met een nieuw bewijsstuk 
alsnog een status zal krijgen. Maar aangezien de meeste respondenten (bijna) uitge-
procedeerd zijn, zien zij hun toekomst hier over het algemeen vrij somber in. 

3.3.6 Verwachtingen ten aanzien van Somalie in het algemeen 

De respondenten zijn over het algemeen somber gestemd over de kansen op verbetering van 
de politieke en economische situatie in Somalia. Veertien van de zeventien respondenten 
zien (in ieder geval op korte termijn) geen verbetering, of zelfs een verslechtering van de 
algemene situatie: in Somalia is altijd oorlog geweest, de clanverdeling zit in de hoofden 
van de mensen, er zijn fanatieke religieuze groepen actief en er is geen centrale overheid. 
Soms is wel ergens vrede, maar die duurt slechts tijdelijk. Wie wapens heeft, heeft de 
macht want er is geen politie en geen centraal leger. Zij die de macht hebben, zijn alleen uit 
op eigen verrijking, ten koste van de gewone bevolking. Met name de respondenten die 
graag willen studeren, benadrukken dat veel Somaliars ongeschoold zijn en daarom de clan-
ideologieen klakkeloos ovememen van hun op macht bewuste leiders. 
Bovendien zijn er in Somalia geen medicijnen, geen scholen, er is niets. Er is geen 
industrie, geen produktie. Vroeger was het hier goed leven, maar nu is alles verwoest en 
gaat het veel tijd, geld en moeite kosten om de steden weer op te bouwen. 
Twee respondenten geloven dat de situatie in Noord-Somalia beter is dan die in het zuiden, 
waar burgeroorlog heerst. Volgens hen is het er veilig en rustig, hoewel er nog geen 
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regering is. Volgens een andere respondent nit het Noorden zijn er echter nog steeds 
conflicten tussen de Issaq onderling en wordt de Gadabursi-minderheid nog steeds 
onderdrukt. 
De respondent die op korte termijn zal terugkeren tenslotte, hoopt dat de situatie in zijn 
laatste verblijfsplaats iets is verbeterd, al is die nog steeds door verschillende groepen 
ingenomen. Deze respondent acht het platteland veilig, en de economische situatie is 
volgens hem verb eterd. 

3.3.7 Informade en beeldvorming over Somalie 

Slechts een respondent heeft regelmatig contact met familieleden in Somalia. Via contacten 
met familieleden in Kenya en Ethiopia krijgen enkele respondenten ook (indirecte) 
informatie over de situatie in Somalia. Verder horen bijna alle respondenten nieuws via 
familieleden en kennissen in andere Europese landen (telefonisch) en in Nederland. Men 
ontmoet elkaar op treinstations, bij zelforganisaties, bij VluchtelingenWerk of bijvoorbeeld 
in een café voor Sonaaliars. Sommige respondenten vinden de informatie van landgenoten 
betrouwbaar. Anderen vertrouwen de informatie van landgenoten niet helemaal of zelfs 
helemaal niet. Een respondent heeft helemaal geen contact met andere Somaliars, omdat zij 
allemaal tot een vijandige clan behoren. F,en ander zegt: "Informatie moet je zelf zoeken." 
Verschillende respondenten noemen de BBC als informatiebron. Een uur per dag wordt 
daar in het Somalisch uitgezonden. Ook Nederlandse kranten en TV worden genoemd als 
informatiebron. Eon respondent voegt daaraan toe dat dit nieuws tenminste objectief is. Hij 
vindt het nieuws dat Somalia naar buiten brengt eenzijdig: alleen maar de positieve kanten. 
Ben respondent zegt over CNN dat die zender Somalia is vergeten sinds Operation Restore 
Hope daar in 1992 mislukte. Er wordt gekeken naar de Arabische TV-zender Somali 
National Front. Ben respondent zegt TV-beelden betrouwbaar te vinden, omdat je die met 
eigen ogen kan bekijken. Verder lezen twee respondenten af en toe Arabische kranten. Ben 
van hen zegt niet zomaar alles wat ze hoort en leest te geloven. Zij wint daarom ook 
informatie in bij vertrouwenspersonen, bijvoorbeeld bij COA-medewerkers. Ben 
respondent noemt als informatiebron ook Somalische kranten die in Nederland door 
Somaliars worden samengesteld. 
Ben respondent zou graag alle nieuws over Somalia volgen, maar heeft hiervoor geen tijd in 
verband met de ziekte van zijn vrouw en de zorg voor twee kinderen. Ben respondent heeft 
geen behoefte aan informatie over Somalia; hij is meer geinteresseerd in de Nederlandse 
samenleving en de Nederlandse taal. 

3.3.8 Terugkeer: persoonlijke afwegingen 

Tien respondenten zeggen nooit te willen terugkeren naar Somalia. Traumatische 
herinneringen en angst voor de huidige situatie beletten hen dat. Zij benadrukken dat er nog 
steeds clan-conflicten zijn, waardoor enkele respondenten bang zijn voor discriminatie en 
vervolging. Er is geen centrale overheid om bun veiligheid te garanderen. Bovendien zijn 
er veel wapens in het land, en wordt elke nieuwkomer met grote achterdocht tegemoet 
getreden. Een vrouwelijke respondent vertelt dat er in Somalia momenteel religieuze 
groeperingen actief zijn, soortgelijk aan het FIS in Algerije. Volgens haar verbieden zij 
vrouwen zonder hoofddoek of met een broek op straat te lopen: "Zij misbruiken de naam 
van Allah". 
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Andere problemen die genoemd worden zijn een gebrek aan woningen, aan werk, aan 
onderwijs, aan gezondheidszorg, aan gas en electriciteit. Volgens een respondent heerst er 
in het gebied van de overstromingen (in het zuiden) honger en TBC. Een andere respondent 
zegt: "Het goede leven van weleer is voorgoed verwoest." 

Een respondent verwacht te worden teruggestuurd en dan in Noord-Somalie te moeten 
"koeien melken en vechten tegen andere clans". Volgens hem zijn in Noord-Somalie alleen 
wapens en strijders nodig, geen mensen met diploma's. Een extra probleem bij terugkeer is 
voor hem dat zijn omgeving zijn vriendin, die tot de Issaq-clan behoort, niet zal accepteren. 
Een andere respondent zegt naar Ter Apel te zullen gaan als dat moet. Ze noemt zichzelf 
een gehoorzaam type. Bij gedwongen tenigkeer is ze het meest bang om daar te ontdekken 
dat haar familie dood blijkt te zijn. Een andere respondent denkt dat er nu leden van een 
andere clan in het huis van haar familie wonen. Veertien respondenten weten dat hun 
familie niet meer in de plaats woont die zij zijn ontvlucht of verkeren in onwetendheid over 
de huidige verblijfsplaats van hun familie. 
Een respondent zegt met te kunnen voorspellen of hij ooit zal terugkeren naar Somalia. 
Een statushouder, afkomstig uit Issaq-gebied, zegt dat ze in haar eentje nog wel bij haar 
familie zou kunnen overleven. Maar met met haar drie kinderen. Het moeilijkste is volgens 
haar dat er geen werk is: je moet wachten tot iemand je helpt. Verder is er geen onderwijs, 
geen ziekenhuis, geen toekomst voor de kinderen. Bovendien zijn haar moeder, broer en 
zus in Noord-Somalia afhankelijk van haar financiale ondersteuning van vijftig dollar per 
maand. Toch zou zij graag zelf een kijkje gaan nemen om de situatie beter te kunnen 
inschatten. Ook een andere respondent ziet voor zijn vijf kinderen een betere toekomst in 
Nederland dan in Somalia. 
Twee respondenten zeggen misschien terug te willen keren, maar met op korte termijn. 
Voorwaarde voor terugkeer is de aanwezigheid van een centrale regering, die hen 
bescherming kan bieden. Door bijna alle respondenten wordt veiligheid als eerste 
voorwaarde genoemd om iiberhaupt over terugkeer te kunnen nadenken. Deze veiligheid 
kan alleen worden gegarandeerd middels de instelling van een centrale overheid. Er moet 
door middel van eerlijke verkiezingen een gewone regering, een president, een parlement 
worden geinstalleerd en er moet gewone politie komen. Vier geschoolde respondenten 
benadrukken verder dat de indeling in clans moet worden afgeschaft en uitgebannen. Zij 
zien hierin de wortel van het kwaad. 
Een respondent tenslotte keert binnen enkele dagen na het interview terug naar Somalia. Hij 
zegt hierover: "Ik wil me thuis kunnen voelen, ook al is het leven eenvoudig of heerst er 
oorlog. Zelfs als de koningin zegt dat ik hier mag blijven, ga ik toch terug." Hij wil het 
stadsleven achter zich laten en op het platteland een eenvoudig leven beginnen. Ook andere 
respondenten hebben heimwee naar hun herkomstland, maar kiezen desondanks voor een 
leven in Nederland. 
Een statushouder zou met voorgoed willen terugkeren, maar wel twee maanden op vakantie 
gaan in Somalia om haar familie op te zoeken. Twee andere respondenten zouden ook graag 
hun familie weerzien, maar zouden dit via Ethiopia doen: in het grensgebied zouden ze 
familieleden misschien veilig kunnen ontmoeten. 

3.3.9 Nederlands remigratie- en terugkeerbeleid 

De kennis onder de respondenten over het Nederlandse terugkeerbeleid voor Somalia 
varieert: de meeste hebben er nooit van gehoord, sommige weten dat Nederland Somaliars 
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wil terugsturen, en enkele noemen de bedragen die hiervoor per terugkeerder zijn 
vastgesteld: 200 dollar op Schiphol en 1800 dollar bij aankomst in Somalia. Kennis over 
het beleid hebben zij van horen zeggen, van Teletekst, van VluchtelingenWerk en eeninaal 
via een folder van de Vreemdelingendienst. De respondent die aan de gefaciliteerde 
terugkeer gaat deelnemen, vindt dat alle asielzoekers beter moeten worden geinformeerd 
over de IOM-Terugkeerregeling. De meeste mensen kennen volgens hem deze mogelijkheid 
niet. 
Uit de uitspraken van de Somalische respondenten over het Nederlandse terugkeerbeleid 
valt verwarring, onbegrip en angst voor terugkeer af te leiden. De respondenten keren zich 
op de eerste plaats tegen gedwongen terugkeer van Somaliars. 
"Asielzoekers komen niet naar Nederland omdat ze het hier leuk vinden, maar omdat ze 
veel problemen hebben in hun herkomstlanden. Als de situatie in Somalia verbetert, zal 
vijftig a zestig procent terugkeren", voorspelt een respondent: "Europa moet daarom 
proberen de situatie in Somalia te verbeteren." Een andere respondent bevestigt: "Niemand 
verlaat zomaar zijn land als er geen problemen zijn. Nu willen sonunige mensen graag 
terug. Zij hebben in bepaalde gebieden geen problemen, hebben hun familie 
teruggevonden. Maar anderen worden bij terugkeer dakloos, krijgen problemen." Deze 
respondent vindt het aangeboden geldbedrag te weinig. Het raakt snel op, en anders wordt 
het gestolen. Ook een andere respondent vindt dit bedrag "belachelijk laag". Zelfs 
uitgeprocedeerde asielzoekers hebben volgens hem meer te besteden. Bovendien zijn 
mensen bier volgens hem gek geworden door het lange verblijf in AZC's. 
De meeste respondenten wijzen op de voortdurende onveiligheid in Somalia, inclusief 
Somaliland. "Er is geen regering, geen wet: hoe lain je Somaliars uitzetten zonder geldige 
documenten?" Een respondent denkt dat de Nederlandse regering alles weet van de situatie 
in Somalia. Er wordt gewezen op het verschil in de houding ten opzichte van Somalische 
asielzoekers tussen enerzijds Nederland en anderzijds Groot-Brittanie en Scandinavische 
landen: in de laatste landen worden ze als vluchteling erkend, in Nederland krijgen ze 
alleen een VVtV. Drie jaar geleden stuurde Nederland niemand terug, nu wel. En dat 
terwijl het vliegtuig met terugkerenden niet eens veilig kon landen. De respondenten wijzen 
erop dat de Europese Unie Somaliland niet erkend heat, en vinden dat Nederland daaruit 
de conclusie moet trekken dat Somaliers niet kunnen worden uitgezet. Sommige 
respondenten vinden het belangrijk dat Noord-Somalie zich inderdaad afscheidt en erkend 
wordt, andere zien Somalia liever als een eenheid. 
Respondenten vertellen ook over het bezoek (in 1997) van twee Noord-Somalische 
'ministers aan Nederland. Die hebben de Somalische gemeenschap in Nederland verzekerd 
dat ze geen bindende overeenkomst ondertekend hebben. 
Twee respondenten keren zich fel tegen de praktijk dat Somalische asielverzoeken louter op 
basis van clan-achtergrond worden beoordeeld. Zij vinden dat dit op basis van 
individualiteit en menselijkheid moet gebeuren: "Nederlandse regering, verdeel ons 
alstublieft niet zoals het gebeurde in ons eigen land. Behandel ons als Somali's, niet als 
stammen". 

Wat de mogelijkheden van Nederland betreft om de veiligheidssituatie in Somalia te 
verbeteren, zijn de respondenten somber. Een respondent detakt dat het besef langzaarn 
moet doordringen dat mensen moeten samenwerken in plaats van vechten. Een andere 
respondent vindt dat Somaliars eerst hun onderling problemen moeten oplossen voordat zij 
om hulp vragen. Nu zijn er zelfs intra-etnische conflicten. Meerdere respondenten wijzen 
erop dat de intemationale gemeertschap al eerder vergeefs heeft geprobeerd de situatie in 
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Somalia te verbeteren. Toen de Verenigde Naties uit Somalia vertrokken, vertrok ook de 
hoop. Nu lijkt de hele wereld Somalia een beetje moe te zijn. 
Een respondent ziet een belangrijke rol voor Europa neergelegd: "In plaats van de 
verschillende fracties te steunen, moet Europa het vredesproces in Somalia in z'n geheel 
ondersteunen. Europa kan bijvoorbeeld controle uitoefenen op het wapenbezit. Dit is 
constructiever dan het opvangen van Somalische vluchtelingen." Deze respondent spreekt 
de hoop uit dat de (noodgedwongen ontstane) relatie tussen Somaliars en Nederland op den 
duur voor beide landen voordeel kan opleveren. 
Somalia kan hulp bij de opbouw goed gebruiken, maar het gevaar is levensgroot dat het 
geld bij de machthebbers terechtkomt, aldus sommige respondenten. Daarom pleit een 
respondent voor het louter verstrekken van noodhulp. Andere respondenten pleiten voor 
goed doordachte hulp, waarbij eventueel Somaliars in Nederland betrokken kunnen worden: 
zij kunnen in overleg een plan opstellen, eventueel een relevante opleiding volgen. Als 
voorbeeld noemt een respondent een opleiding in de veeteelt waarna de terugkeerder hulp 
krijgt bij het opzetten van zo'n project in Somalia. Om het vertrouwen van de Somaliars in 
Nederland te winnen, stelt een respondent voor om enkele Somalische sleutelfiguren de 
gelegenheid te geven om zelf een kijkje in het land van herkoznst te gaan nemen. 

Tenslotte uiten enkele respondenten kritiek op de asielprocedure in het algemeen. Om te 
beginnen vinden zij de procedure veel te lang duren. "Ze kunnen beter meteen zeggen: `Ga 
maar weg', dan iemand jarenlang gek te laten worden." "Mensen moeten niet zo lang in 
centra zitten. Het Ministerie moet snel laten weten of iemand wel of geen 
verblijfsvergunning krijgt." "De Verenigde Staten hebben het beste systeem: de consulaten 
geven je snel een beslissing, `ja' of 'nee'. Je hoeft niet te wachten en veel tijd en geld te 
verspillen." 
Twee respondenten benadrukken dat zij Nederlandse mensen als gevoelige, aardige mensen 
zien die begrip hebben voor de situatie van asielzoekers. Twee (aankomende) statushouders 
zeggen dankbaar te zijn dat zij in Nederland een toekomst kunnen opbouwen. Een derde 
respondent zegt: "Het Ministerie van Justitie doet haar best. Er zijn veel asielzoekers in 
Nederland en die komen met op straat terecht. Maar brood is niet het belangrijkste, als je 
een droom hebt in je leven." 
Enkele respondenten tonen begrip voor het "probleem" dat Nederland ondervindt met de 
komst van asielzoekers. "Veel mensen van over de hele wereld komen naar Nederland. 
Somalia zou hetzelfde doen als Nederland, zou ze ook terugsturen." 
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3.4 Re,spondenten uit Bosnie 

3.4.1 Algemene kenmerken van de Bosnische respondenten 

In totaal zijn 21 interviews met Bosnische respondenten afgenomen. In acht gevallen betreft 
het respondenten die de A-status hebben gekregen. Drie respondenten waren uitgeprocedeerd 
en zijn opnieuw een procedure begonnen. Een respondent is uitgeprocedeerd en bevindt zich 
in het verwijdercentrum. Negen respondenten bevinden zich zeer recent in Nederland; in het 
merendeel van de gevallen betreft het zogenaamde Dublin-claimanten. 
De statushouders zijn allen personen met een moslim-achtergrond (Bosniak). De drie gevallen 
waarin men opnieuw een procedure is begonnen, betreffen etnisch-gemengde relaties 
waarvan, of, tenminste een van de partners zelf een Bosnische achtergrond heeft, of, waarvan 
de ouders oorspronkelijk uit Bosnia alkomstig zijn. De uitgeprocedeerde respondent is een 
Macedonische Albanese die eerst als Bosniak te boek stond. Het merendeel van de recent 
aangekomen respondenten is Bosniak. In deze groep bevindt zich ook een eMisch-gemengd 
echtpaar, een Macedonische Bosnier en een Roma-Kosovaar met Bosnische nationaliteit. 
De respondenten varieren in leeftijd van 21 tot 66 jaar. Het betreft veertien mannen en zeven 
vrouwen. In vier gevallen was naast de respondent ook de partner bij het interview aanwezig. 

De Bosnische respondenten zijn qua moment van binnenkomst in Nederland in twee 
categorieen te verdelen. Zij die al jaren in Nederland zijn en zij die in 1997 of 1998 in 
Nederland asiel hebben aangevraagd. In het vervolg van de beschrijving van de Bosnische 
respondenten is om een aantal redenen gekozen om deze twee categorieen ook apart te 
behandelen. Niet alleen de verblijfsduur is anders, maar ook de opvang en de juridische 
procedure. Van het merendeel van de recent aangekomen respondenten weten we dat zij reeds 
eerder in een ander Dublin-land asiel hebben aangevraagd. 

3.4.1.1 	Bosnische asielzoekers uk 1992-1994 
Twaalf Bosnische respondenten zijn in Nederland aangekomen tussen juli 1992 en november 
1994. De statushouders onder de respondenten verlcregen de A-status binnen betrekkelijk 
korte tijd tot maximaal 2,5 jaar. Vier respondenten die in 1992 en 1993 zijn aangekomen 
beschikken inmiddels (ook) over de Nederlandse nationaliteit. In de drie gevallen waarin 
opnieuw een procedure is gestart verblijven de respondenten al tussen de drie en vier jaar in 
Nederland. Terwij1 de meeste statushouders meerdere tot zelfs veel contacten onderhouden 
met hun familie in Nederland en elders, hebben de gemengde relaties die weer in procedure 
zijn geen of slechts voorzichtig contact met bun nog bestaande 
Op twee mannen na wonen allen in gezins- of familieverband in Nederland. In zes gevallen 
gaat het om gezinnen met jonge kinderen (vier zonder, twee met status). Een weduwe woont 
bij haar dochter, een broer woont samen met zijn zuster. Van een ouder echtpaar woont hun 
enige zoon zelfstandig elders in Nederland. Een jonge respondent woont bij haar ouders. De 
respondenten wonen verspreid over Nederland: Groningen (1), Amsterdam en omgeving (5), 
Den Haag (1), Arnhem (1), West-Brabant (2) en Zuid-Limburg (2). De drie gezinnen die 
opnieuw in de procedure zitten, zijn gehuisvest in aanvullende opvang (1) dan wel door 
hulporganisaties altematief gehuisvest. Alle statushouders (8) wonen in huurhuizen. Een 
uitgeprocedeerde respondent verblijft in een verwijdercentrum. 
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3.4.1.2 	Bosnische asielzoekers uit 1997-1998 
Vrijwel alle respondenten (9) uit deze categorie zijn tussen juli en september 1998 in 
Nederland gearriveerd. Slechts een respondent in deze categorie verzocht in december 1997 
in Nederland om asiel. Zes van de respondenten wonen in een OC in Groningen, waar 
meerdere asielzoekers in verband met Dublin claims zijn gehuisvest. Drie respondenten 
verblijven in twee verschillende AZC's in Brabant. 
Van de drie vrouwelijke respondenten in deze categorie verblijft een vrouw bier met haar 
partner. Een vrouw woont hier alleen en weet niet waar haar partner en kind verblijven, een 
vrouw is weduwe en verblijft bier met haar drie kinderen. Van de zes mannelijke 
respondenten is een respondent ongehuwd, en zijn de overige respondenten gehuwd en 
verblijven zij bier met hun partner en indien zij kinderen hebben met het merendeel van hun 
kinderen (N.B. In sommige gevallen zijn volwassen kinderen in Bosnia achtergebleven of 
naar een ander land dan Nederland gevlucht). 

3.4.2 Etnische en regionale herkomst, huisvesting en de komst naar Nederland 

3.4.2.1 	Bosnische asielzoekers uit 1992-1994 
De acht statushouders zijn alien Bosniaks, van niet-zo-gelovig tot moslim 'van top tot teen'. 
De uitgeprocedeerde respondent heeft tegenover de IND in eerste instantie geclaimd Bosniak 
te zijn, maar claimt nu een Macedonische Albanese te zijn. 
De drie gemengde relaties zijn Bosnisch-Servisch/Bosniak, Bosnisch/Sloveens (beiden zijn 
niet gelovig), en Servisch geboren uit Bosnische ouders/Kroatisch. Afgezien het laatste 
echtpaar en de `Macedonische Albanese' zijn alle respondenten geboren binnen het huidige 
territoir van Bosnia-Hercegovina, en woonden zij in of bij hun geboorteplaats of die van hun 
partner. Op den geval no (dit gezin woonde provisorisch in een gekraakt huis) woonden alien 
in een eigen huis of het eigen huis van de ouders. In vijf gevallen is het huis verwoest of 
platgebrand, een huis kan gerepareerd worden en in drie huizen wonen nu andere 
vluchtelingengezinnen. In den geval zijn alle bezitttingen geconfisceerd. De helft van de 
respondenten (allen moslim) gaf aan dat hun laatste woonplaats nu tot het territoir van de 
Republiek Srpska behoort, wat terugkeer onder de huidige omstandigheden onmogelijk 
maakt. 

In vijf gevallen is de vrouw met kind(eren) eerst naar Nederland gevlucht en volgde de man 
later. Drie gezinnen vluchtten in de huidige samenstelling naar Nederland. Ea man was 
tijdelijk aan het werk in het huidige Kroatie en kon zijn ouders tijdig uit Bosnia ophalen om 
naar Nederland te vluchten. Een vrouw vluchtte na de verwoesting van haar huis, waarbij 
haar zoon gedood werd, naar haar eerder in Nederland aangekomen dochter. Een ongehuwde 
man is twee keer naar Nederland gevlucht; de tweede keer vond plaats na een mislukte 
terugkeer naar zijn voonnalige woonplaats in Bosnia. Een ongehuwde respondent vluchtte uit 
Macedonia en is via Duitsland naar Nederland gekomen. 

3.4.2.2 	Bosnische asielzoekers nit 1997-1998 
Vijf van de negen respondenten noemen zichzelf Bosniak. Een respondent die gehuwd is met 
een Kroatische Bosnia' .  is Servische. Een respondent is geboren uit een gemengd Servisch-
Bosniak-huwelijk en rekent zichzelf niet tot een etnische groep. an respondent is een 
Macedonische Bosniar en tenslotte is een respondent Roma-Kosovaar met een Bosnisch 
paspoort. 
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In drie gevallen is bekend dat het huis verbrand of anderszins geruineerd is. In drie gevallen 
is het huis geconfisceerd en bewoond door vluchtelingen van een andere etnische groep. Van 
de overige drie gevallen is alleen bekend dat het huis er nog is (1), of dat er geen sprake was 
van een eigen huis voor de vlucht (2). 
Al deze respondenten op den na zijn vanuit Duitsland naar Nederland gekomen na eerst (Liar 
of elders in Europa asiel te hebben aangevraagd. Een respondent is rechtstreeks uit Bosnia 
gevlucht omdat hij na eerst uit het leger gedeserteerd te zijn, na twee jaar weer voor het leger 
werd opgeroepen. 
De oorspronkelijke vlucht uit Bosnie was in de meeste gevallen niet minder dramatisch dan 
bij de categoric eerder hier aangekomen Bosniers. Desertie, moord op familieleden, 
verwoesting van have en goed en bedreiging te zuLlen worden vermoord zijn ook bier de 
meest genoemde oorspronkelijke vluchtredenen. Het merendeel verbleef met een Duldung-
status in Duitsland en imam naar Nederland omdat hun tijdelijke status werd opgeheven en zij 
terug moesten naar Bosnie. In drie gevallen is de respondent daadwerkelijk uit Dunsland 
teruggekeerd naar Bosnie, maar kon daar niet blijven om veiligheidsredenen en vanwege het 
ontbreken van huisvesting (2), of omdat er geen normaal leven opgebouwd kon worden (1). 

3.4.3 Opleiding, inkomen en werk en overige activitehen 

3.4.3.1 	Bosnische asielzoekers tilt 1992-1994 
Op twee respondenten na hebben alien bun opleiding in het voonnalig Joegoslavie gevolgd. In 
twee gevallen is een studie aan de universiteit afgerond. In de overige gevallen is het 
opleidingsniveau van alleen basisschool (1) tot afgeronde middelbare school, vaak in het 
beroepsonderwijs in een technische richting. Een jonge respondent zit nu in Nederland in het 
examenjaar van een post-MBO opleiding. 
In negen gevallen waxen de respondenten en vaak ook hun partners werlczaam. Hun werk 
varieert van hoogleraar op een universiteit, leidinggevend in bedrijven, keramist, chemisch 
analist, bouwvalcker, kelner, kapster tot discotheekhouder of medewerker in een 
familiebedrijf. In een geval had een respondent geen werk, een respondent had alleen 
arbeidservaring in Duitsland opgedaan, den respondent was schoolgaand en den oudere 
respondent woonde in bij haar zoon en schoondochter. 

De opleidings- en werkervaringsachtergrond in het voormalig Joegoslavie en de hoge mate 
van arbeidsdeelname onder de respondenten heeft zich (nog) niet vertaald naar werk in 
Nederland. Wel zijn de statushouders actief bezig om aan het werk te komen of hun 
uitgangssituatie te verbeteren. Van de statushouders heeft alleen de bouwvakker tijdelijk werk 
als timmerman en uitzicht op een vaste baan. De bedrijfseconoom twijfelt tussen een Melkert-
baan en een mogelijkheid op een reguliere baan. Een oudere coOrdinator en boekhouder van 
een bouwbedrijf heeft met succes een Autocad-cursus gevolgd maar heeft daarin nog geen 
werk gevonden en schoolt zich nu als intermediair voor allochtonen. De keramist kan in zijn 
specialisme met bijna dertig jaar ervaring geen werk vinden en zoekt via een werkwinkel naar 
iets passends. De chemisch-analist heeft het plan om een cadeau-winkel op te zetten, maar 
gelooft soms alleen nog in een ander land werk te kunnen vinden. De kapster en haar man 
denken aan een eigen kapsalon. De scholiere rondt haar studie bier af, en den vrouw is te oud 
voor deelnarne aan de arbeidsmarlct. 

De drie gezinnen die opnieuw in de juridische procedure zitten, zijn sinds bun komst (drie tot 
vier jaar geleden) in Nederland van de opleidingen- en arbeidsmarkt afgesloten. Hun 
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deelname aan het onderwijs is beperkt tot Nederlandse les en het schoolgaan van hun 
kinderen. Afhankelijk van hun situatie (opvang door de COA of bij particulieren) ontvangen 
zij de reguliere bijdrage of beperkte financiele ondersteuning vanuit het particulier initiatief. 
Ook in de sfeer van contacten in Nederland is de situatie van deze drie gezinnen verschillend 
met die van de statushouders. Er zijn minder sociale contacten of de sociale contacten lopen 
vooral via de kinderen. Of zij gaan als gemengd stel sociale contacten met andere voonnalig 
Joegoslaven bewust uit de weg. 

3.4.3.2 	Bosnische asielzoekers uit 1997-1998 
De recent aangekomen Bosnische asielzoekers zijn jets minder hoog opgeleid dan de 
respondenten die tijdens de jaren 1992-1994 naar Nederland kwamen. Vier van de negen 
respondenten hebben hoogstens de basisschool afgemaakt. Vier respondenten hebben na de 
basischool nog een driejarige middelbare beroepsopleiding afgemaakt. Een respondent heeft 
de studie economie op de universiteit voltooid. 
De werkervaring in Bosnie is voor deze negen respondenten beperkt. Twee mannelijke 
respondenten zaten in het leger, waaruit een deserteerde. Twee vrouwen deden huishoudelijk 
werk. Een respondent had vlak voor de vlucht juist de studie afgemaakt. Vier respondenten 
werkten, als verpleegkwidige, hulparbeider, chef warenhuis, en van een respondent is het 
type werk onbekend. 
In Duitsland heeft een deel van deze respondenten gewerkt. Over die werkzaamheden zijn 
voor dit onderzoek geen vragen gesteld. Het is evident dat geen van deze respondenten enige 
werkervaring heeft in Nederland. 
Slechts een respondent volgt in Nederland een cursus en wel in de Engelse taal in verband 
met haar aanvraag voor doormigratie naar de VS. Geen van de overige respondenten kan of 
wil in de huidige situatie Nederlands leren of heeft de kans een of andere opleiding te volgen. 
(N.B. In OC Ter Apel wordt geen Nederlandse les aangeboden.) In hun activiteiten zijn deze 
recent aangekomen en in OC's of AZC's gehuisveste Bosniers beperkt tot televisie kijken, 
wandelen, fietsen, sporten en de zorg voor hun kinderen. 

3.4.4 Gezondheid en algemeen welbevinden 

3.4.4.1 	Bosnische asielzoekers uit 1992-1994 
Een onderscheid moet gemaakt worden tussen hen die nog in procedure zijn en de 
statushouders: 
De statushouders die met ons gesproken hebben voelden zichzelf over het algemeen gezond 
en meldden zelf op twee gevallen na geen klachten van ernstige lichamelijke of geestelijke 
aard. In een geval vroeg een respondent om informatie voor hulp aan de door de oorlog 
getraumatiseerde partner. Een man is hier gescheiden van zijn vrouw en kinderen en voelt 
zich opzij gezet door het omgangsverbod met zijn kinderen. In algemene zin kan men zeggen 
dat de meesten sociaal actief zijn, in Bosnisch verenigingsverband of met familie. De meesten 
spreken redelijk tot soms zeer goed Nederlands en/of zijn bezig hun kennis van de taal te 
verbeteren. Het feit dat de eerste vier gevallen die er voor in aanmerking komen inmiddels de 
Nederlandse nationaliteit hebben en dat anderen het van plan zijn aan te vragen zodra dat 
wettelijk kan, laat deels zien dat men zich ook op de mogelijkheid van een langer verblijf in 
Nederland voorbereidt. Zij die vijftig jaar of ouder zijn hebben praktisch gezien andere 
problemen clan de jongeren. De taal is voor de oudsten een handicap, maar vooral voor hen 
die nog graag willen werken lijkt de leeftijd een struikelblok te zijn. In de gesprekken wordt 
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voor en door hen vaak verwezen mar de tenigkeerregeling voor langdurig werkloze 50- 
plussers. 
Twee van de drie gezinnen die nog in procedure zijn melden serieuze problemen van stress, 
ernstige slapeloosheid, hoofdpijnen en bezoek aan de psychiater. Twee problemen komen bier 
samen: de eindeloze onzekerheid over de verblijfsstatus gekoppeld aan het probleem van 
etnisch-gemengde huwelijken. Dit heeft niet alleen geleid tot hun vlucht maar ook tot een 
veranning van sociale contacten in een steeds nationalistischer wordende omgeving. De druk 
op de relatie is groot waarbij de vraag zich voor kan doen of het in deze omstandigheden voor 
de kinderen niet beter is om te scheiden. Het feit dat anderen in soortgelijke omstandigheden 
wel een status hebben gekregen is extra frustrerend voor deze respondenten. 
Met een uitgeprocedeerde respondent gaat het geestelijk slecht: ze lijdt aan slaapproblemen en 
nervositeit. Ze weigert slaapmiddelen te nemen en besteedt al haar tijd aan haar zoontje. 

3.4.4.2 	Bosnische asielzoekers tilt 1997-1998 
Slechts drie van de negen respondenten zeggen over een goede gezondheid te beschikken. Fkn 
respondent klaagt wel over enige geestelijke problemen, maar is blij in het Hollandse klimaat 
en met medische hulp verlost te zijn van astma. De overige respondenten lijden aan een scala 
van psychische klachten, varierend van hoofdpijnen en slapeloosheid tot nachtmerries en 
suicidale gedachten. "Als ik bier doorheen ben", zegt een respondente, "heb ik eerst 
psychische hulp nodig". Bij deze respondenten wordt het gebruik van slaapmiddelen tot 
eenvoudige paracetamol gemeld. 
Het merendeel van de respondenten is tijdens het interview nog maar enkele maanden in 
Nederland. Sommigen van hen vergelijken het met Duitsland: waarom mochten ze (Isar wel 
werken en bier niet? Maar ook: "Hier voelen we ons op dit moment veilig." Een aantal kan 
de onzekerheid over wat de toekomst hen zal brengen niet verbergen. Zij praten over slaap-
en concentratieproblemen. Zij weten niet hoe ze bun onzekerheid voor hun kinderen kunnen 
verbergen. Een respondent ervaart het OC met haar dagelijkse controle als een gevangenis. 

3.4.5 Verwachtingen in Nederland 

3.4.5.1 	Bosnische asielzoekers nit 1992-1994 
Grote verschillen zijn er enerzijds tusen hen die een status hebben en hen die opnieuw in de 
erkenningsprocedure zijn gekomen. Maar voor de meesten was de enige gedachte bij 
aankomst: weg uit voormalig Joegoslavie. Met het voortduren van de oorlog en de 
verwoesting richtte men zich meer op Nederland, wat niet wil zeggen dat de heimwee niet 
blijft naar dat wat was. Meerdere respondenten stellen dat als bier werk gevonden wordt, alles 
in orde komt. Gevraagd naar de toekomstverwachtingen in Nederland praten de meesten van 
de respondenten zowel over de wens als de onmogelijkheid van terugkeer naar hun 
oorspronkelijke woonomgeving. Ouderen richten zich minder op Nederland en richten zich 
op een mogelijkheid via de 50+regeling eens terug te keren. 
Zij die opnieuw in procedure zijn willen niet of nooit meer terug. Hun toekomst in Nederland 
na jaren van (soms alternatieve) opvang zien zij somber in. Een gezin zou graag when 
doormigreren. Twee andere gezinnen die na afloop van hun eerste mislukte procedure een 
brief kregen om zich in het verwijdercentrum Ter Apel te vervoegen, verbijten angstig de tijd 
in afwachting van de nieuw gestarte procedure. 
Een uitgeprocedeerde respondent had als enige verwachting dat in Nederland haar leven veilig 
zou zijn. Zij heeft nu geen enkel positief toekomstbeeld meer. 
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3.4.5.2 	Bosnische asielzoekers nit 1997-1998 
De meeste van deze respondenten zijn nog maar kort in Nederland. Vergeleken met hen die al 
jaren onzeker zijn over de uitkomst van de procedure zijn zij over het algemeen wat 
hoopvoller en optimistischer over bun verwachtingen van het leven in Nederland. Men voelt 
zich hier veilig. Bij aankonast was de verwachting vooral gebaseerd op een vergelijking tussen 
gedwongen terugkeer (vooral uit Duitsland) en een veilig leven in Nederland. "Nederland is 
een democratisch land", stellen sommigen. "Nederland heeft begrip voor gemengde relaties", 
stelt een ander. De hoop bier een normaal en veilig leven te kunnen leiden, overheerst in de 
antwoorden. De korte verblijfsduur in vergelijking met andere respondenten heeft deze 
specifieke categorie minder murw en pessimistisch gemaakt. Ook al sijpelt er in somrnige 
verhalen enige realiteitszin door over de geringe kans bier te mogen blijven. 

3.4.6 Verwachtingen ten aanzien van Bosnie in het algemeen 

3.4.6.1 	Bosnische asielzoekers uit 1992-1994 
Heimwee naar de oude situatie wordt over het algemeen gekoppeld aan het besef dat voor de 
meesten terugkeer nu met mogelijk is. Sommigen hebben hun hoop gevestigd op langzame 
verandering, anderen oordelen dat het slechter gaat en een respondent verwacht dat Bosnia-
Hercegovina uiteindelijk opgedeeld zal worden tussen Kroatie en Servie. Aileen intemationale 
druk zal dit kunnen verhinderen. Als huidige problemen worden genoemd de heersende 
werkloosheid, het tekort aan huizen voor de terugkerende vluchtelingen (van binnen 
voormalig Joegoslavie en elders) war  meerderheidsgebieden en Sarajevo, en de politieke, de 
huisvestings- en leefproblemen voor hen die wonen in minderheidsgebieden en de praktische 
onmogelijkheid naar deze minderheidsgebieden terug te keren. Een respondent verwacht 
weinig goeds vanwege het sterk toegenomen nationalisme in het voormalig Joegoslavie alsook 
binnen Bosnie-Hercegovina. Sommigen zien echter ook hoopvolle tekenen; men is bezig met 
de reconstructie, huizen worden gebouwd of gerepareerd, en zo zegt een jonge respondent die 
in de zomer van 1997 een kort bezoek bracht aan Bosnia: "Hier praat men meer over de 
oorlog, daar praten ze meer over de opbouw." 
De spanningen in Kosovo worden door een respondent als voorbeeld genoemd van met te 
stoppen problemen op de Balkan, ook niet met behulp van de NAVO. Een uitgeprocedeerde 
respondente ziet alleen maar steeds terugkerende explosies van geweld op de Balkan. Zij wil 
ham-  kind daarom in Nederland grootbrengen. 

3.4.6.2 	Bosnische asielzoekers uit 1997-1998 
De recent aangekomen Bosnische asielzoekers zijn buitengewoon negatief over de toekomst 
van Bosnie. Er heeft geen verandering plaatsgevonden, of zoals een respondent stelt: "De 
mensen die de oorlog gevoerd hebben zijn nog steeds aan de macht. De regeringen zijn 
crimineel en maffioos." Men ziet geen toekomst in Bosnia. Een respondent van wie man en 
drie kinderen in Bosnie zijn vermoord, ziet geen enkele toekomst meer in Bosnie. Een aantal 
respondenten spreekt over een verslechtering van de situatie in Bosnia en noemt expliciet dat 
er huisvesting noch werk is. 

3.4.7 Informatie en beeldvorming over Bosnie 

3.4.7.1 	Bosnische asielzoekers uit 1992-1994 
Respondenten hebben na Dayton in het algemeen een goede mogelijkheid om informatie te 
verkrijgen over de situatie in Bosnie. Zij krijgen hun informatie direct via de ontvangst van 
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Bosnische en andere televisiestations uit voormalig Joegoslavie, maar ook via Nederlandse en 
andere Europese televisiezenders, door telefonisch en schriftelijk contact met familie in 
Bosnia en elders in Europa, in gesprekken met andere Bosniers in Nederland en ook via hen 
die een kort bezoek aan Bosnia hebben gebracht of daarnaar zijn teruggekeerd. De 
statushouders hebben meer mogelijkheden om zich te informeren dan hen die opnieuw in de 
erkenningsprocedure zitten. De laatsten zijn kritischer over de eenzijdigheid van de 
`nationalistische' TV-zenders dan de statushouders, maar voor de meesten geldt dat je het 
nieuws moet vergelijken en ook kritisch moet bekijken. In een enkel geval wordt Amnesty 
International als een betrouwbare bron voor vergelijking genoemd. 
Een van de jonge respondenten is kort teruggeweest (meerderheidsgebied) en kwam met een 
positiever beeld over de huidige situatie weer terug in Nederland. 
De algemene indruk is dat de respondenten goed op de hoogte zijn van de lokale situatie. Zij 
lcunnen weliswaar nooit genoeg informatie krijgen, maar informatie is in voldoende mate 
toegankelijk. 

3.4.7.2 	Bosnische asielzoekers uit 1997-1998 
Zelden of nooit zoeken of krijgen recent aangekomen Bosniers informatie over Bosnia uit de 
eerste hand van familie, vrienden of kennisen the in Bosnie wonen. De informatie en 
beeldvorming over Bosnie vindt vooral plaats via de media. Ook de contacten met andere 
landgenoten worden slechts sporadisch als informatiebron genoemd. Drie respondenten 
zeggen zelfs bewust niet te willen praten over Bosnia met andere Bosniers. Maar ook hebben 
niet alle recent aangekomen asielzoekers uit Bosnie behoefte aan informatie over Bosnia via 
de media. Vier respondenten when gem nieuws meer zien of horen. De huidige situatie in 
Bosnia interesseert ze niet meer. Andere respondenten volgen de situatie in Bosnia via de 
verschillende buitenlandse nieuwszenders en satelliet-TV, en hebben vooral een taalprobleern 
bij het volgen van de Nederlandse zenders. 
De behoefte aan meer nieuws over de situatie in Bosnia is onder deze respondenten niet erg 
groot. Vier respondenten zijn voor bun komst naar Nederland tijdelijk vanuit Duitsland 
teruggeweest in Bosnie en hebben de situatie met eigen ogen bekeken en ervaren. Zij hebben 
nauwelijks nog behoefte aan informatie over de situatie in Bosnia. 

In vergelijkirtg met de statushouders nit de groep eerder aangekomen Bosniers, zijn de meeste 
recent aangekomen Bosniers duidelijk op dit punt te onderscheiden. Zij lijken zich duidelijker 
te distantieren van een mogelijke toekomst in Bosnie en van alles wat met het huidige Bosnia 
te maken heeft. Verbazingwekkend is dit verschil niet: De statushouders hebben niet direct 
een gedwongen terugkeer te vrezen, terwijl de recent aangekomenen (met name zij die via 
Duitsland zijn gekomen) een gedwongen terugkeer proberen te ontlopen dan wel reeds 
ervaren hebben hoe problematisch of onmogelijk een gedwongen terugkeer voor hen kan zijn. 

3.4.8 Terugkeer: persoonlijke afwegingen 

• 3.4.8.1 	Bosnische asielzoekers tilt 1992-1994 
Van de drie gezinnen met gemengde huwelijken die opnieuw in de procedure zijn gekomen, 
wil in een geval de man nooit meer terug. Hij heeft te veel meegemaakt voor de vlucht (een 
maximale beroepsdegradatie en een gedwongen vertrek uit bun huis) om nog geloof te hebben 
in de huidige situatie, die in zijn ogen weinig veranderd is. Allen benadrukken dat terugkeer 
als gezin naar een plaats in het voonnalig Joegoslavie is uitgesloten. Ben gezin stelt als 
voorwaarde voor terugkeer dat alles nonnaal moet worden en dat eerst de nationalistische 
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partijen verboden moeten worden. Het derde gezin voorziet, net als de andere gezinnen, 
nationaliteitsproblemen voor de kinderen en acht een gezamelijke terugkeer naar Bosnia waar 
geen familieleden meer leven om praktische redenen onmogelijk. 
Een uitgeprocedeerde respondent wil nooit terug (naar Macedonia) en pleegt als het er op aan 
komt nog liever zelfmoord. 

De statushouders leven niet meer met de angst dat hun verblijf hier ontzegd kan worden en 
een mogelijke terugkeer kan worden afgedwongen. (Het merendeel van de gesprekken met 
hen vond plaats voordat parlementariars de mogelijke intrekking van de A-status ter discussie 
wilden stellen). Een oudere vrouw wil zo snel mogelijk terugkeren naar haar schoondochter 
en kleinkind, maar wacht af tot de 50+ regeling voor haar van toepassing is. Twee andere 
oudere respondenten overwegen terugkeer met de 50+ regeling als hier geen werk komt en 
terugkeer naar de oude woonplaats mogelijk is. In den geval (minderheidsgebied, verwoest 
huis) is dat nu met realistisch, de situatie waarnaar teruggekeerd zou worden boezemt hem nu 
angst in en elders in Bosnia when hij en zijn vrouw niet leven: "Dan blijf je vluchteling." 
Van de vijf overige respondenten wil een gezin en een ongetrouwde respondent hier blijven 
(geen sprake van terugkeer). De overige drie respondenten varieren in hun afwegingen van 
"als er werk is", tot "misschien ooit" (minderheidsgebied, verwoest huis) tot "eerst 
vertrouwen in stabiliteit, zie nu nog grote problemen. Er is concurrentie op gebieden als 
huisvesting en werk en wij zijn daar allochtonen. Een vriend die twee jaar geleden 
terugkeerde heeft geen werk (Sarajevo)." De gezinnen hechten hiemaast grote waarde aan het 
onderwijs voor hun kinderen, ook al zijn zij niet altijd overtuigd dat het onderwijs hier beter 
is dan in voormalig Joegoslavia. Een studerende respondent wil eerst hier haar studie af 
ronden. 

Opvallend is dat bij de beantwoording van de vraag naar temgkeer niemand een terugkeer 
naar een andere plaats dan waar hij of zij woonde noemt of mogelijk acht. Ook zij van wie het 
huis kapot of platgebrand is, praten over terugkeer naar hun oude situatie. Niemand wil 
vluchteling zijn in eigen land. In de Bosnische situatie met betrekkelijk weinig interne 
mobiliteit,. ook onder onze respondenten, heeft het elders wonen de praktische en 
gevoelswaarde van vluchteling te zijn gekregen. Het tijdens en na de oorlog versterkte 
nationalisme draagt hier in belangrijke mate aan bij. 

3.4.8.2 	Bosnische asielzoekers nit 1997 -1998 
De recent aangekomen Bosnische asielzoekers zijn zeer eenstemmig over terugkeer: "Nee, 
nooit." Twee respondenten zeggen nadrukkelijk dat zij de dood verkiezen boven terugkeer. 
Een andere respondent in Bosnia zegt er niets meer te zoeken te hebben. Slechts een 
respondent, die tevergeefs is teruggeweest, denkt dat op zeer lange termijn wellicht een 
terugkeer mogelijk is. Naast het ontbreken van veiligheid en angst voor minachting en 
beledigingen, wordt er door een aantal respondenten ook gewezen op het ontbreken van enig 
perspectief op huisvesting en werk. Een Roma zegt dat er geen enkele toekomst voor hen is in 
Bosnia, laat staan in Kosovo. Gemengd gehuwden zien voor zichzelf eveneens geen toekomst 
in Bosnia. Twee deserteurs vrezen gevangenisstraf. Een weduwe heeft doodsangst als zij 
alleen al terugdenkt aan de gruwelen die haar gezin ten deel zijn gevallen. 
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3.4.9 Nederlands remigratie- en terugkeerbeleid 

3.4.9.1 	De Bosnische asielzoekers tilt 1992-1994 
De kennis van het Nederlandse remigratiebeleid voorzover dat voor Bosnia momenteel van 
toepassing is richt zich voor de statushouders vooral op de 50 +regeling. (N.B. De meeste 
gespreldcen met deze respondenten vond plaats voordat informatie over terugkeer naar Bosnia 
in gedrukte vorm beschikbaar was.) De meeste informatie is van horen zeggen en zij die 
aanwezig zijn geweest op een voorlichting van een Bosnische vereniging hebben fundamentele 
vragen. Slechts een enkeling noemt de look and see-regeling, of een project 
(asbestverwijdering in Sarajevo), niemand noemt het IOM-programma voor de geschoolde 
terugkeerders, of de Basisremigratieregeling. Er is grote behoefte aan heldere schriftelijke 
uitleg (zwart op wit), liefst in de eigen mai, van het Nederlandse reznigratiebeleid. Vragen die 
er nu zijn laten zien dat er bij meerdere respondenten grote onduidelijkheden leven. "Geldt de 
50+ regeling ook voor A-status- houders?" "Kan je ook terug met de 50 +regeling als je de 
Nederlandse nationaliteit hebt?." Een respondent telt bier de dagen tot de regeling voor haar 
van toepassing is. 
Een uitgeprocedeerde respondent heeft geen kennis van het Nederlandse terugkeerbeleid. 
Zij die zich nog in de procedure bevinden, zijn niet gelnteresseerd in het Nederlandse 
terugkeerbeleid. Een respondent is verbolgen dat de Nederlandse overheid meent dat 
terugkeer naar Slovenia verantwoord is terwijl hij voor zijn Bosnische vrouw en hun kind 
daar grote problemen ziet. Terugkeer naar Bosnia is voor hen uitgesloten. 

De behoefte aan meer en praktische informatie is groot. De wensen van de respondenten wat 
betreft steun van de Nederlandse regering zijn wat diffuser en vager geformuleerd. Zeker de 
helft van de respondenten denkt dat een goede regeling voor ouderen (50+) de terugkeer voor 
hen zal vergemaldcelijken. Geluiden die gehoord worden zijn: steun bij de wederopbouw van 
de huizen van Bosniars die bier wonen; startkapitaal voor mensen met hogere opleidingen die 
bier moeilijk aan het werk komen; materiale ondersteuning van terugkeerders, maar dan we! 
onder Nederlandse begeleiding en met volledige Nederlandse betrokkenheid (angst voor 
corruptie). 
ES respondent spreekt zich verontwaardigd uit over het Nederlandse remigratiebeleid: "Als 
ik terug wil, ga ik zelf terug. Dit beleid is een manier om van de Bosniars af te komen." 

Op basis van deze beperkte aantallen respondenten vormt zich de voorlopige indruk dat de 
meesten terugkeer nu niet mogelijk achten en daarom minder gedetailleerd bezig zijn met 
praktische en beleidsaspecten van die terugkeer. 

3.4.9.2 	Bosnische asielzoekers nit 1997-1998 
De kennis over het Nederlandse terugkeerbeleid voor Bosniers is onder de recent aangekomen 
Bosniers praktisch null. Terugkeer is niet alleen onbespreekbaar voor hen, we zagen al 
eerder dat de meesten ook geen behoefte meer hebben aan informatie over Bosnia. Deze 
groep richt zich sterk op een mogelijk verblijf in Nederland en lijkt zich in stake mate ook 
mentaal af te (willen) sluiten voor Bosnia en een mogelijke terugkeer naar Bosnia. 
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3.5 Respondenten uit Angola 

3.5.1 Algemene kenmerken van Angolese respondenten 

Angolese respondenten zijn alleen in de tweede fase van het onderzoek benaderd. In totaal 
is gesproken met tien respondenten, negen mannen en een vrouw. In zeven gevallen betreft 
het uitgeprocedeerden, in drie gevallen betreft het respondenten die al twee negatieve 
beschikkingen hebben ontvangen maar nog in procedure zijn in afwachting van beroep. Van 
de uitgeprocedeerden is een respondent opnieuw in de procedure gekomen en wil een 
respondent zich opnieuw bij een aanmeldcentrum aarunelden. 

Vijf mannelijke respondenten zijn ongehuwd en zij zijn alien alleenstaand. Een van hen 
heeft een partner in het herkomstland. De overige vijf respondenten zijn gehuwd en hebben 
kinderen. Een vrouwelijke respondent woont hier met haar man en kinderen, drie van de 
vier gehuwde mannen wonen hier met hun vrouw en (een deel van hun) kinderen. Van een 
gehuwde respondent woont de partner in het herkomstland. 
De respondenten zijn tussen de 27 en 46 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar. 

De huisvestingssituatie van de respondenten is divers. Twee uitgeprocedeerden zijn 
alternatief opgevangen, terwijl de overige respondenten gehuisvest zijn in een ROA-huis 
(1), een AZC (4), dan wel in het Verwijdercentrum (3). De respondenten wonen verspreid 
over Nederland: Brabant (4), Zeeland (1), Zuid-Holland (1), Utrecht (1), Groningen (3). 

De respondenten zijn tussen 1993 en 1996 in Nederland aangekomen, zes respondenten 
kwamen in 1994 naar Nederland. De gemiddelde verblijfsduur gerekend op het moment van 
het interview is drie en een half jaar. 

Voor alle respondenten op drie na zijn de ouders overleden of is hun huidige verblijfplaats 
onbekend. Twee vaders verblijven in een gevangenis en van een respondent wonen de 
vader, moeder en zussen in Kinshasa (Zaire). De meeste respondenten zeggen dan ook geen 
contact meer met hun famine te (kunnen) onderhouden. Praktisch gezien kan het 
buitengewoon lastig zijn voor respondenten met familieleden buiten de hoofdstad Luanda 
om hoe clan ook contact met hen te hebben. 

3.5.2 Etnische en regionale herkomst, huisvesting in Angola en de komst naar 
Nederland 

Alle respondenten op een na rekenen zich tot de Bakongo en zijn politiek gelieerd aan de 
UNITA. Zij zijn deels in het noorden van Angola geboren, maar woonden op een 
respondent na voor hun vlucht in Luanda. Van vijf is het bekend dat zij hun opleiding in 
Kinshasa gevolgd hebben. De Bakongo zijn onder andere door geografische ligging van hun 
woongebied in sterkere mate op Kinshasa dan op Luanda aangewezen. Zo kan het gebeuren 
dat zij beter Frans spreken dan Portugees. Een respondent uit het zuiden van Angola rekent 
zich niet tot een etnische groep en distantieert zich van de Angolese politiek. 

Voor de vlucht woonden de respondenten respectievelijk bij hun gezin dan wel bij hun 
famine. Op den respondent na verbleven zij allernaal voor hun vlucht in Luanda. 
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De problemen begonnen voor de meeste van hen na de verkiezingen in 1992. De MPLA 
won de verkiezingen, en vervolgens werd UNITA onderdrukt en werden UNITA-
aanhangers gearresteerd. Onder de tien Angolese respondenten bevinden zich vijf 
respondenten die vertelden gevangen te hebben gezeten en het land te zijn ontvlucht na 
ontsnapping of vrijlating. Hiemaast was een respondent actief geweest als studentenactivist 
en liep als zodanig gevaar; eon respondent was gevlucht na een bombardement op zijn dorp 
en was vervolgens na een verblijf in Luanda naar het buitenland gevlucht; een respondent 
spreekt van beschuldiging van spionage; een andere respondent gal Ms vluchtreden op dat 
hij tegen het regime was. Fin respondent wilde alleen loslaten dat hij om een combinatie 
van politiek-eMische redenen was gevlucht. Tenslone wilde Oen respondent niet praten over 
de reden van zijn vlucht. 

De helft van de Angolese respondenten vertelde rechtstreeks naar Nederland te zijn 
gekomen, de andere helft is via Belgie (3), Zwitserland (1) of een ander Europees land (1) 
gekomen. 
Voorzover zij hulp hebben gehad bij hun vlucht en reis, is deze hulp voornamelijk door 
familieleden geboden. In drie gevallen vertelden respondenten dat hun familie ook geholpen 
had om uit de gevangenis te ontsnappen of om vrij te komen. In drie gevallen is melding 
gemaalct van een reisagent van buiten de familiesfeer. 

3.5.3 Opleiding, inkomen, werk en overige activiteiten 

Het opleidingsniveau van de respondenten beweegt zich tussen het lokale MBO en het 
universitaire niveau in. Een respondent heeft de universitaire studie in de economie in het 
buitenland (Rusland) afgerond, een andere respondent heeft de studie pedagogiek op 
universitair niveau afgerond. 
Van de vijf respondenten van wie bekend is dat zij in Kinshasa gestudeerd hebben, hebben 
slechts twee hun studie op MBO-niveau afgerond. De andere drie hebben hun MBO-studie 
(2) dan wel universitaire studie (1) niet afgemaakt. Van drie respondenten van wie niet 
precies bekend is waar zij gestudeerd hebben, weten we dat twee hun studie hebben 
afgemaakt op MBO- dan we! HBO-niveau en dat een respondent een lerarenopleiding niet 
heeft afgemaalct. 
Het merendeel van de respondenten werkte voor de vlucht uit Angola. Twee respondenten 
bekleedden hogere functies bij de overheid. Drie respondenten werIcten in de (straat)handel, 
een was chauffeur en een andere respondent had een garagebedrije. Drie respondenten 
hadden geen werkzaamheden vanwege studieverplichtingen (1), omdat het hogere 
opleidingsniveau van Zalre niet aansloot bij de situatie in Luanda (1), of omdat gepoogd 
werd de universitaire studie af te maken (1). 

In Nederland heeft geen van de Angolese respondenten inkomen uit werk. De 
inkomenssituatie is bepaald door het type opvang en is naar de officiele normen in de 
(de)centrale opvang of is afhankelijk van de altematieve opvang. 
De tien respondent= zijn vrijwel allemaal (9) ooit met een cursus Nederlands begonnen, 
maar op een enkeling na zijn ze allen voortijdig met de cursus gestopt. Sommigen vertelden 
dat het moeilijk was om zich in hun onzekere situatie op taalles te concentreren: "Mijn 
hoofd stond er niet naar". Slechts den respondent heeft een Nederlandse taalcursus voltooid. 
Een heeft nooit enige taalles gevolgd. 
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Sommige respondenten ondememen nog een aantal andere activiteiten: twee volgen een 
beroepsgerichte cursus in het kader van het programma gefaciliteerde terugkeer (lassen en 
electrotechniek), eon respondent volgt een computercursus. De overige zeven volgen geen 
cursus, omdat ze het niet mogen, maar ook omdat - zoals enkelen zeggen - hen daartoe de 
moed of de energie ontbreekt. 
Ook in andere opzichten lijkt het merendeel van deze tien Angolese respondenten met erg 
actief. De helft noemt vooral televisie kijken als activiteit, terwijl anderen zich sterk op 
bijbel of kerkelijk leven richten (2), actief zijn in sport (1), ofwel de plaatselijke bibliotheek 
bezoeken (1). 
In de sociale contacten richt een deel van de respondenten zich zowel op landgenoten als op 
Nederlanders (4), een respondent richt zich via de kerk vooral op Nederlanders, terwijl de 
andere vijf respondenten voomamelijk contacten hebben met landgenoten of andere 
Afrikanen, soms gecombineerd met kerkelijke of politieke activiteiten. De meeste 
respondenten hebben op de een of andere manier contact met het netwerk van UNITA. 

3.5.4 Gezondheid en algemeen welbevinden 

De meerderheid van de respondenten (6) voelt zich niet gezond. Vooral klachten als slaap-
en concentratiestoomissen worden genoemd. De Angolese respondenten hebben geen van 
alien een status. Verschillen in gezondheidsbeleving zijn er wel degelijk, maar lijken ook 
met zonder meer in relatie te staan tot bijvoorbeeld het type opvang. Zo hebben sommigen 
ernstige problemen met het verblijf in een (Verwijder)centrum, terwijl anderen zich daar 
weten te handhaven, bijvoorbeeld middels het geloof. Een alternatief opgevangen Angolees 
heeft psychische problemen gekregen en heeft steun gehad aan gesprekken met een 
psychiater, maar hij weet dat hij inmiddels geen recht meer heeft op medische 
voorzieningen. Een minderheid van de respondenten gebruikte ten tijde van het interview 
medicijnen. Drie respondenten vertelden regelmatig slaapmiddelen te gebruiken. 
De meeste respondenten ervaren tal van problemen met hun onzekere verblijf in Nederland. 
Behalve een sterk in het geloof staande Angolees, voelen twee andere respondenten het 
verblijf in het Verwijdercentrum als een morele marteling. Een bewoner van een centrum 
heeft het moeilijk met de problemen van de mensen om zich heen, met het lawaai, de 
ongemanierde kinderen enzovoort. Men heeft het moeilijk met de onzekere positie, men 
ziet de verschillen tussen het gewone !even en dat in een centrum, men mist fmanciele 
zekerheden en sommigen missen de medische zorg. Zij die altematief zijn opgevangen, 
missen het hebben van bestaansmiddelen. Van een van hen is de partner duidelijk 
getraumatiseerd waardoor hij alcohol en drugs is gaan gebruiken, wat de bestaande 
problemen vergroot. 
Een respondent vertelt dat het moeilijk is om asielzoeker te zijn. Je moet steeds antwoord 
geven op de vraag "Waarom ben je naar Nederland gekomen?", of "Waarom ga je niet 
terug?". Een andere Angolese respondent voelt zich net een pion. Zijn vrouw verwijt hem 
dat het gezin vanwege zijn politieke . affiliatie moest vluchten: "Als je geen politieke 
problemen had gekregen, zaten we nu niet hier...". 

De Angolese respondenten bevinden zich in een weinig gunstige positie. Het merendeel is 
uitgeprocedeerd, en hun affiliatie als Bakongo met UNITA maakt hun positie in Nederland 
blijkbaar met altijd voldoende sterk voor erkenning als vluchteling. Het lange wachten doet 
sommige respondenten openlijk twijfelen of en hoe ze in Nederland een gewoon leven 
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kunnen opbouwen met hun vrouw en kinderen. Het is moeilijk te leven zonder hoop op 
toekomst. 

3.5.5 Verwachtingen in Nederland 

Sommige respondenten hadden geen enkele verwachting van Nederland. Voor enkele 
respondenten was Nederland niet eens de oorspronkelijke bestemming. 
De meeste respondenten hadden de verwachting dat hen bier veiligheid, bescherming en 
rust geboden zou worden. Hoewel de meesten zich bier veilig voelen zolang er geen directe 
dreiging is tot uitzetting, is de verwachting qua bescherming en rust niet uitgekomen. 
Len respondent voelt zich als een crimineel behandeld, een andere respondent hoopte 
oorspronkelijk ook op rust voor haar kinderen, man hiervan is net als van andere 
verwachtingen weinig terechtgekomen. Of zoals een respondent het uitdrukt: "Je verwacht 
een normaal leven te kunnen leiden, en als je asiel aanvraagt denk je dat de situatie ooit zal 
verbeteren. Maar dan wordt de situatie ingewikkeld. Nu word ik bijna gek van de itraag 
waar het beter is daar of hien .. en je weet niet meer wat te beslissen." 
Het toekomstbeeld van de meeste respondenten is somber, een aantal benadrukt met de dag 
te leven. Zonder toekomst en met de dreiging van uitzetting spreken enkele (2) 
respondenten over een voortgezet illegaal verblijf in Nederland. Een van hen verblijft 
inmiddels illegaal in Nederland en voorziet grote problemen omdat hij geen werk heeft. 
Sommige die nog in de procedure zitten of daarin opnieuw zijn terechtgekomen, hopen op 
een erkenning en een legaal verblijf. Man over het algemeen overheerst de onzekerheid 
over de toekomst. 
De Angolese respondenten antwoorden verschillend op de vraag wat te doen als zij 
uiteindelijk geen status kunnen krijgen. Zij die nu al illegaal in Nederland zijn (2) zeggen 
hun idlegaal verblijf bier te zullen continueren. Vier respondenten weten niet wat dan te 
doen als zij geen status krijgen. Van de overige vier wil den zijn geluk elders beproeven, 
den wil terug maar heeft problemen om een laissez-passer te verkrijgen, en twee 
antwoorden dat zij blijven hopen op een legaal verblijf bier. 

3.5.6 Verwachtingen ten aanzien van Angola in het algemeen 

De meeste respondenten praten over de politiek onveranderlijk moeilijke situatie in het 
land. De strijd tussen de MPLA en UNITA blijft domineren. De meeste respondenten zijn 
Bakongo en identificeren zich met UNITA. Men ziet geen hoopvolle ontwikkelingen in de 
provincies wan de MPLA - zoals een respondent het uitdrukt - "jacht maakt op UNITA-
leden". Len respondent denkt dat er alleen een oplossing komt als beide partijen opgeheven 
worden. Een andere respondent wijst op de bestaande politieke en etnische problemen. 
Jonge mannen moeten oorlog voeren en ieder heeft zo zijn belangen, ook de buurlanden en 
westerse landen. Hij stelt dat er weliswaar niet overal oorlog is, man overal zijn er 
politieke problemen en problemen tussen stammen. Een respondent stelt dat de toekomst 
van Angola deeds afhankelijk is van de opstelling van westerse landen. 
De economische toekomst van het land is voor vier respondenten niet in te schatten. Een 
aantal andere respondenten stelt dat eerst de huidige situatie opgelost moet zijn, van 
enerzijds onrust en oorlog en anderzijds verrijking van sommigen (met name de MPLA) en 
verarming van het merendeel van de bevolking. Maar de MPLA blijft met geweld aan de 
macht, stelt een van hen, en bezit alle rijkdommen. Len ander vraagt zich af waarom de 
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Angolese regering de rijkdom niet eerlijk kan verdelen? Zij verrijkt zichzelf en de 
bevolking sterft van de honger. 
Een ander probleem dat door enkele respondenten wordt benadrukt is de grootschalige 
aanwezigheid van landmijnen. Zelfs als er vrede komt, dan zal het nog buitengewoon lang 
duren voordat dat veiligheidsprobleem is opgelost. 

3.5.7 Informatie en beeldvorming over Angola 

Het merendeel van de Angolese respondenten (7) betrekt nooit direct informatie uit het 
Angola, via familieleden, vrienden of anderen. Een enkeling hoort meer via familie in 
Kinshasa, of staat in sporadisch contact met familie. De informatie over de situatie in 
Angola wordt zodoende niet direct verkregen, maar veeleer indirect. Met name via 
UNITA-vertegenwoordiging in Europa (er was een kantoor in Brussel) en via 
bijeenkomsten van UNITA- en Bakongo-leden. Indien respondenten vanwege 
vervoersproblemen of om andere redenen een bijeenkomst niet kunnen bijwonen, dan 
houden zij zich goed op de hoogte via telefoon en fax. De enige respondent die zich niet 
politiek of etnisch affilieert, houdt zich via de satellietverbinding van Angolese vrienden op 
de hoogte. Over het algemeen zegt vrijwel iedereen dat zij op deze wijze regelmatig 
infonnatie ontvangen, die zij zeer betrouwbaar vinden. 
Wel wordt een probleem genoemd met de informatievoorziening via het UNITA-kantoor in 
Brussel. Het kantoor is gesloten vanwege intemationale sancties tegen UNITA. 

Hoewel de Angolese respondenten weinig kans hebben om informatie direct van vrienden 
of familie in Angola te betrekken, blijkt dat zij zich anderszins breed informeren over 
Angola. Dit gebeurt via UNITA, maar eveneens via een ruim scala aan media. Via de 
BBC-radio, satelliet-TV en zenders in Portugees en tal van andere talen, Nederlandse TV, 
Angolese radio en kranten, naast tijdschriften als Jeune Afrique en Afrique-Asie, maar 
eveneens via het Internet, en voor de UNITA-aanhangers de UNITA-kranten. 
De meeste respondenten kenschetsen de informatie over het algemeen als betrouwbaar, 
maar voor een aantal van de respondenten blijkt de informatie niet voldoende. Men wil 
zoveel mogelijk weten, of zoals een respondent zegt: "Je land is als je moeder, je wil steeds 
weten wat daar gebeurt". Enkele respondenten kunnen niet altijd aan de UNITA-krant 
komen; de kranten die wel beschikbaar zijn gaan van hand tot hand. Het is opvallend dat 
alle Angolese respondenten meerdere media raadplegen voor hun informatie, en dat er 
weinig kritische geluiden gehoord worden over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de 
geboden infonnatie. 

3.5.8 Terugkeer: persoonlijke afwegingen 

Terugkeer naar Angola is voor het merendeel van de respondenten geen reale optie voor de 
korte termijn. Slechts een respondent neemt onder druk van uitzetting deel aan een cursus 
voor vrijwillige terugkeerders en verwacht binnen enkele maanden een laissez-passer. Een 
andere respondent zal ook teruggaan, niet omdat hij het wil, maar omdat de Nederlandse 
regering hem geen keuze laat en hij niet gedrogeerd wil eindigen op Rotterdam C.S. De 
overige respondenten denken dat zij zullen temgkeren als er vrede en veiligheid is en de 
MPLA met meer aan de macht is, of achten een terugkeer op langere termijn mogelijk als 
zij oud zijn, of als de heimwee en het verlangen familie weer te zien te sterk zijn. 

59 



Een van de respondenten is in 1994 zelf vanuit Frankrijk naar Angola teruggekeerd, en 
vertelde daar te zijn gearresteerd. Na zijn ontsnapping is hij naar Nederland gevlucht. Bij 
de respondenten zijn enkele gevallen van (tijdelijke) terugkeerders bekend. In twee 
gevallen, waarvan een een uitzetting was, waren de personen in lcwestie binnen een jaar 
weer terug in Nederland. Earl respondent zegt meerdere gevallen van al dan niet vrijwillige 
tenigkeer te kennen; deze mensen zijn echter na aankomst verdwenen. Het merendeel van 
de Angolese respondenten kent persoonlijk geen (vrijwillige) terugkeerders. 

Gevraagd naar de verwachtingen na eventuele terugkeer, overheerst de angst voor 
onveiligheid en geweld, arrestatie en zelfs executie. Een van de twee potentiele 
terugkeerders onder de respondenten wil een electronicabedriAe opzetten in Luanda. Maar 
hij blijft bang voor geweld: "Als ik iemands TV niet goed repareer, kan ik een geweer 
tegen mijn hoofd krijgen". De andere potentiele terugkeerder is vooral bang voor arrestatie 
op het vliegveld en dat zijn bagage zal verdwijnen. De overige respondenten zijn bang voor 
de MPLA, of zoals een respondent het uitdrulct: "als de situatie weer uitbarst, weet de 
MPLA terugkeerders te vinden". Naast het ontbreken van veiligheid, noemen enkele 
respondenten dat zij in Angola geen werk meer hebben, of zelfs hun bedriThe verloren te 
hebben (1). 
De genoemde voorwaarden voor hun terugkeer en de factoren in het herkomstland die de 
respondent tegenhouden om terug te keren, liggen in overwegende mate op het terrein van 
ontbrekende persoonlijke veiligheid, angst voor de MPLA en angst om als Bakongo 
gediscritnineerd te worden. De politieke instabiliteit, het ontbreken van een democratie en 
een meerpartijenstelsel worden eveneens door enkele respondenten benadrukt. De helft van 
de respondenten meldt verder dat zij gewend zijn geraakt aan de rust en de veiligheid van 
Nederland. Sommigen voelen zich bier geintegreerd. Over hun kimderen die hier zijn is het 
oordeel eensluidend: die spreken nu Nederlands, zijn aan Nederland gewend en hebben hier 
kansen. Zij moeten hier in vrede en veiligheid opgroeien, en niet terugkeren naar Angola. 

3.5.9 Nederlands remigratie- en terugkeerbeleid 

Negen van de tien respondenten zijn actief gelnformeerd over gefaciliteerde tenigkeer naar 
Angola, soms via verschillende bronnen, en zijn daarom redelijk op de hoogte. Zij weten 
dat Nederland met Angola een akkoord heeft gesloten over de terugkeer van driehonderd 
uitgeprocedeerde Angolese asielzoekers. Een respondent zegt dat je bij terugkeer 
vijfhonderd dollar krijgt. Respondenten weten ook dat het officieel `vrijwillige' terugkeer 
betreft. Een respondent denkt echter dat dergelijke projecten reeds enkele jaren bestaan, 
maar nu voor uitgeprocedeerden verplicht worden gesteld. 
Vijf respondenten noemen de Vreemdelingendienst direct of indirect als informant. Drie 
respondenten kregen de informatie van VluchtelingenWerk. Ook de Sociale Dienst en 
Nederlandse, Angolese en Portugese kranten worden genoemd. Tenslotte is contact tussen 
Angolezen onderling erg belangrijk voor de verspreiding van deze informatie. Drie 
respondenten hebben bij de IOM meer informatie ingewonnen over gefaciliteerde 
terugkeer. Twee van hen hebben besloten deel te nemen aan het project. Een van de twee 
terugkeerders zegt we!: "Men zegt dat het vrijwillig is, maar dat is het niet. Het is niet mijn 
wil om terug te keren maar die van de Nederlandse regering. Het is de macht van de 
sterkste." De ander zegt niet in een positie te verkeren waarin hij voorwaarden mag stellen. 
Hij heeft de keuze tussen in Nederland blijven en niets mogen en naar Angola terugkeren 
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en vantevoren in Nederland een opleiding volgen. Wel zou hij na terugkeer graag 
gemonitord worden door de IOM. 

Op de laatste respondent na leveren alle respondenten forse kritiek op het plan voor 
gefaciliteerde terugkeer. Verschillende respondenten benadrukken dat Nederland het 
Vluchtelingenverdrag heeft ondertekend. Een respondent zegt: "Op zich zijn 
ontwikkelingsprojecten goed, maar eerst moet de situatie in Angola stabiliseren. Waarom is 
dit land gekozen voor zo'n project? Er waren Nederlandse blauwhelmen in Angola; dan zou 
Nederland toch beter moeten weten? Angola is nog niet in de opbouwfase, de 
mensenrechten worden er niet erkend. Hoe is een dergelijk project mogelijk als het aantal 
vluchtelingen uit Angola nog steeds toeneemt?" Tenminste twee respondenten geven aan 
zeker te weten dat Nederland wel degelijk goed op de hoogte is van de slechte situatie in 
Angola. Een zegt daarom te verwachten door Nederland beschermd te worden. 
Een respondent zegt: "Iemand vlucht omdat hij echt moet vluchten. Dan is het stom om zo 
iemand te vragen om terug te keren." Een ander zegt hetzelfde in andere bewoordingen: 
"Men is gevlucht van de MPLA, maar moet nu `vrijwillig' terugkeren naar diezelfde 
regering." Een derde zegt: "Kun je iemand geld geven om zijn leven te riskeren? 
Tenigkeer moet alleen zijn voor wie geen problemen heeft." 
Ook andere respondenten benadrukken dat terugkeer alleen mogelijk is voor wie geen 
problemen heeft. Volgens een respondent moet die mogelijkheid daarom van geval tot geval 
bekeken worden. 
Naast deze fundamentele kritiekpunten uiten respondenten ook praktische bezwaren tegen 
het tenigkeerproject. Zo vraagt een respondent zich af hoe zijn veiligheid gegarandeerd kan 
worden. Ook een andere respondent betwijfelt dat Nederland de terugkeerder op straat en 
thuis zal kunnen beschermen. Een ander vindt het ongeloofwaardig dat terugkeerders 
maandelijks bij een kantoor een bedrag kumaen afhalen. Ambtenaren verdienen volgens 
hem zelf niet veel, en zouden het geld zelf houden. En: "Als ex-asielzoeker met geld 
rondlopen is vragen om problemen, je zou vermoord worden." Ook een andere respondent 
wantrouwt de belofte van de IND dat er in Luanda een kantoor staat waar maandelijks een 
geldbedrag wordt verstrekt. Een derde respondent benadrukt dat hulp rechtstreeks aan 
individuele personen moet worden gegeven, en niet via de Angolese overheid, "maar eerst 
moet de oorlogssituatie worden opgelost." 
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3.6 Conclusie 

Concluderend kan met betrekking tot terugkeer per nationaliteit het volgende worden 
gesteld: 
Van de Ethiopische respondenten sprak niemand een bereidheid tot terugkeer uit. Voor de 
meesten speelden de politieke situatie en persoonlijke veiligheid hierbij naar eigen zeggen 
een hoofdrol. Vooral bij de Amhaarse respondenten klinkt hiemaast ook een zorg door dat 
onder de huidige door Tigray gedomineerde federale regering er voor hen weinig kans is op 
werk in het algemeen en op hun niveau in het bijzonder. 
De Iraanse respondenten noemen alien de onveiligheid in Iran als belangrijlcste reden om 
niet te kunnen tenigkeren. De voorwaarde waaronder zij zouden willen terugkeren is de 
instelling van een ware democratie. Ook een goede monitoring vanuit Nederland wordt 
genoemd als voorwaarde voor terugkeer. 
Ook voor de Somalische respondenten is veiligheid in Somalie de eerste voorwaarde om te 
kunnen terugkeren. Dit moet vorm krijgen middels de instelling van een centrale regering 
die in staat is om bescherming te bieden aan haar bevolking. Het ontbreken van woningen, 
werk, onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur wordt ook genoemd als een mogelijk 
beletsel voor terugkeer. 
Man meer dan de helft van de respondenten zegt nooit meer te willen terugkeren, vanwege 
traumatische herinneringen en vanwege gebrek aan vertrouwen dat de situatie ooit 
daadwerkelijk zal verbeteren. 
Bij Bosnische statushouders is sprake van een geconditioneerde bereidheid tot terugkeer. 
De voorwaarden waaronder men wil terugkeren, hebben te maken met de veiligheid in de 
laatste woonplaats (meerderheids- dan wel minderheidsgebied) en met het feit of het huis 
nog bestaat en bewoonbaar is. Hiemaast leeft bij meerdere respondenten zorg over de kans 
op werk gecombineerd met het gebrek aan sociale voorzieningen. 
Bosniers met gemengde huwelijken en Dublin-claimanten zeggen voor zichzelf geen 
toekomst te zien in Bosnia. Als redenen noemen zij het ontbreken van veiligheid, angst 
voor rninachting en beledigingen, het gebrek aan werk en huisvesting man ook 
traumatische herinneringen. Terugkeer is voor hen onbespreekbaar. 
Terugkeer is voor het merendeel van de Angolezen geen reek optie voor de korte termijn. 
De angst voor onveiligheid en geweld, arrestatie of zelfs executie overheerst. Pas als er 
sprake is van vrede en veiligheid, als de MPLA niet meer aan de macht is, als er sprake is 
van echte democratie, achten zij terugkeer mogelijk. 
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4 	Sleutelpersonen bij instellingen en (zelf)organisaties over terugkeer, 
remigratie en doormigratie 

4.1 De IOM en het NMI 

De IOM, het NMI en de COA werken samen wat betreft de gefaciliteerde terugkeer naar 
Ethiopia en Angola. Uitgeprocedeerde Ethiopiers en Angolezen die zich hiervoor bij de 
IOM aanmelden, worden doorverwezen naar het NMI. Daar moeten zij een projectvoorstel 
indienen, dat vervolgens door het projectbureau in het herkomstland wordt beoordeeld. Bij 
het regelen van eventuele opleidingen of trainingen ter voorbereiding op de terugkeer speelt 
de COA een rol: deze organisatie legt contact met opleidingsinstituten en beheert het geld 
voor de opleidingen. Pas in de laatste fase hebben terugkeerders contact met de IOM, die 
de documenten en de terugreis regelt. Ook regelt de IOM , in samenwerking met de 
Nederlandse ambassade ter plaatse, opvang op het vliegveld in het herkomstland. Na 
aankomst gaat de terugkeerder naar het projectbureau om de terugkeerpremie te innen, 
waarbij kan worden gekozen voor een maandelijkse uitbetaling gedurende negen maanden 
of een uitbetaling in twee termijnen. 

4.1.1 Het Terugkeerbureau (TKB) van de IOM 

In principe mag ieder die geen verblijfsstatus (meer) heeft, gebmik maken van de 
Terugkeer-regeling van de IOM (ook wel REAN-regeling genoemd: Return and Emigration 
of Asylumseekers from the Netherlands). Het TKB beperkt zijn activiteiten tot personen die 
op vrijwillige basis terugkeren of kunnen doonnigreren. (NB. Voor doormigratie naar de 
Verenigde Staten en Canada bestaat binnen de IOM een aparte afdeling, het Bureau 
Doormigratie. De cijfers van de aantallen doormigranten naar deze twee immigratielanden, 
worden wel in de cijfers van het T1CB geintegreerd.) Het TKB organiseert de reis, betaalt 
het vliegticket en geeft de terugkeerder of doormigrant een beperkt bedrag aan eerste 
leefgeld - afhankelijk van de gezinssituatie en de stand van de eventuele asielprocedure. 
Sinds de oprichting van het TKB in 1992 hebben jaarlijks 700 tot 1.400 mensen van deze 
mogelijkheid tot terugkeer of doonnigratie gebruik gemaakt. De meeste contacten met het 
TKB worden via tussenpersonen gelegd, met name via COA- en VW-medewerkers. De 
werkwijze van het TKB is bij medewerkers van VW en de COA nog niet algemeen bekend, 
en hun persoonlijke mening over de Terugkeerregeling wordt van invloed geacht op het wel 
of niet doorverwijzen van clienten. Velen van hen vrezen dat de veiligheid van de 
terugkeerder niet is gegarandeerd en/of vinden de bedragen die worden verstrekt te laag. 
Ook asielzoekers die nog niet zijn uitgeprocedeerd, laten de consulenten soms weten dat ze 
de facilitering van het TKB te minimaal vinden: zij hebben op dat moment immers nog een 
keuze. 

Bij de consulenten van het TKB bestaat de volgende indruk: 

Toen het pilot-project voor Ethiopie in het nieuws Imam, hebben maar weinig uitgeproce-
deerde Ethiopiers daamaar geinformeerd. Degenen die zich - meestal zelf - aanmelden voor 
terugkeer zijn vaak al langdurig illegaal in Nederland. Maar ook asielzoekers en 
statushouders informeren naar de mogelijkheden. De meeste zijn alleenstaande mannen 
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tussen de twintig en dertig jaar. Zij zijn voorbij een punt gekomen dat zij durven na te 
denken over de toekomst. 
Ethiopiers moeten op last van de Ethiopische regering een verklaring ondertekenen dat zij 
vrijwillig terugkeren. (Door de consulenten wordt de kans gering geacht dat mensen daarna 
bij terugkeer nog problemen krijgen.) Vervolgens is het verkrijgen van een laissez-passer 
een eenvoudige zaak. E,en IOM-medewerker gaat mee naar het Ethiopische consulaat om 
morele ondersteuning te bieden. 
Via het NMI kunnen Ethiopische terugkeerders korte opleidingen volgen en plannen 
opstellen voor een eigen ondememing. De meesten willen terugkeren naar Addis Abeba. 
Het projectbureau ter plaatse beoordeelt de plannen op de mogelijkheden die de economie 
biedt. 
In 1998 zijn vijf Ethiopiers middels gefaciliteerde terugkeer naar bun herkomstland 
teruggegaan. Daarnaast maakten twee Ethiopiers gebruik van de gewone 
Terugkeerregeling. Tegelijkertijd migreerden in 1998 (tot en met 30 september) acht 
Ethiopiers door, van wie zes naar de Verenigde Staten en Canada. 

Naar Iran keren naast jonge, alleenstaande marmen ook families terug. Soms zet het Iraanse 
regime haulers onder druk om terug te keren door bun familieleden in Iran lastig te vallen. 
Bij terugkeer werkt de Iraanse ambassade soms tegen. Vragen aan het TICB gaan vooral 
over veiligheid en monitoring. Sommige bathers hebben na terugkeer opnieuw asiel 
aangevraagd in Nederland, omdat zij zich opnieuw niet veilig voelden. 
In 1998 zijn tot en met 30 september 42 haniers teruggekeerd mar bun herkonastland. In 
diezelfde periode zijn 71 bathers doorgemigreerd, van wie 70 naar de Verenigde Staten. 

Veel Soma/iers bellen zelf het TKB omdat zij willen terugkeren. Bijna alle aanvragers zijn 
alleenstaande mannen, vaak met een status. Ongeveer de helft wil terug naar Somalia, de 
andere helft naar Somaliland. De laatsten komen daarmee in aanmerking voor gefaciliteerde 
terugkeer. De grootste drijfveer is heirnwee. Een aantal van hen zijn 'cloorgedraaid', de 
psychische problematiek onder deze groep is groot. 
De voorzieningen in het project voor Somaliland zijn kariger dan voor Ethiopie en Angola. 
Zo is er geen sprake van opleidingen of cursussen in Nederland voorafgaand aan het 
vertrek. Ook is er in Hargeisa (Somaliland) geen projectbureau aanwezig. Het Ministerie 
van Ontwikkelingssamenwerking is bij dit project dan ook niet betrokken; het betreft een 
tripartite overeenkomst tussen de Somalilandse autoriteiten, het Nederlandse Ministerie van 
Justitie en de IOM. 
Er is nog niemand via dit programma teruggekeerd. Het vote struikelblok zijn documenten 
en de vliegreis. Sommige SomaWanders weten weliswaar in Bonn een paspoort te 
bemachtigen, man het is de vraag wat de rechtsgeldigheid hiervan is. De vliegreis gaat via 
Nairobi, waarvoor een transit-visum nodig is. Man Kenya accepteert de Somalilandse 
paspoorten niet. 
Momenteel kan het TICB voor Somahers niet veel doen. In 1998 (tot en met 30 september) 
zijn vijf Somaliars doorgemigreerd, van wie vier naar Australia. 

Toen in april 1998 een folder uitkwam met ante informatie over de terugkeerregelingen 
voor Bosnie, was aan onder andere de I0M 4  de taak om hierover actief informatie te 

4  Het Ministate van Justitie heeft ook folders verspreid onder Bosnische verenigingen, IND- en 
Vreemdelingendienst-medewerkers, COA-medewerkers, vluchtelingenorganisaties en het NMI. Op verzoek zijn 
116 exemplaren aan Bosnias toegestuurd cm 1998). 
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verspreiden. De potentiele doelgroep voor de projecten vormen de 25.000 Bosnische 
vluchtelingen, met name de asielzoekers en vvtv-ers. Omdat vvtv-ers grotendeels niet in 
centra maar verspreid over het land wonen, zijn zij moeilijk te lokaliseren. Ook via 
zelforganisaties kunnen zij met worden getraceerd , omdat dit vaak toch wat oudere 
organisaties zijn waar vooral voormalige gastarbeiders en enkele statushouders zijn te 
vinden. 
De IOM moet het daarom hebben van contacten met individuele Bosniers. Hun reactie is tot 
nu toe afwachtend. Er komt veel verschillende informatie van veel verschillende kanten op 
hen af: NMI, IOM, VW, LIZE enzovoort. Soms zit ook de schakel van hulpverleners in de 
weg, als die negatief staan tegenover terugkeer. De hausse aan vragen die de IOM had 
verwacht naar aanleiding van de folder die uitkwam, is in ieder geval uitgebleven. Er heerst 
nog grote onzekerheid over de situatie in het voormalige Joegoslavie, en de recente 
gebeurtenissen in Kosovo versterken het wantrouwen alleen maar. 
De programma's zijn gericht op herintegratie, maar de terugkeer wordt niet at te strikt 
gedefmieerd om potentiele kandidaten niet af te schrikken. Zij moeten wel aangeven 
wanneer zij denken terug te keren, maar er wordt rekening gehouden met plotselingen 
veranderingen in de situatie in het herkomstland. Toch is er weinig belangstelling voor de 
programma's. Tot en met december 1998 hebben ongeveer 180 Bosniers zich aangemeld, 
van wie dertig zich al daadwerkelijk voorbereiden op terugkeer langs deze weg. 
Maar de meeste Bosniers die hebben besloten om terug te keren, willen binnen een maand 
terug. Het liefst when zij dan gewoon een groot geldbedrag, in plaats van de nu 
beschikbare faciliteiten. Er gaan dan ook veel meer Bosniers terug via de reguliere 
Terugkeerregeling dan via de speciale programma's: in 1998 150 Bosniers. Het zijn vooral 
alleenstaande ouderen die van de regeling gebruik maken en ook wel alleenstaande 
twintigers, maar geen families met kinderen. De meeste hebben een vvtv (die ze bij 
terugkeer opgeven) en zijn afkomstig uit een meerderheidsgebied. (Daarnaast keren mensen 
zelfstandig terug, en een deel wordt door de Vreemdelingendienst teruggestuurd.) 
Tot en met september 1998 zijn veertien Bosniers doorgemigreerd naar de Verenigde 
Staten. 

Zij die interesse toonden voor gefaciliteerde terugkeer naar Angola waren alien 
alleenstaande mannen. Aanvankelijk hadden zich ook enkele families aangemeld, maar zij 
hebben zich teruggetrokken of hun aanvraag is afgewezen. 
Een groot probleem bij de Angolezen is het verkrijgen van een laissez-passer. De Angolese 
regering wil persoonlijk checken of iemand afkomstig is uit de plek waarvandaan hij/zij 
zegt te komen. Dit om te voorkomen dat Zairezen zich voor Angolees uitgeven. In verband 
met de laissez-passers komt de Angolese consul in Brussel regelmatig naar het I0M-
kantoor in Den Haag. Een medewerker spreekt de zorg uit dat als deze formaliteiten te lang 
gaan duren, mensen alsnog aan hun keuze gaan twijfelen. 
(NB. Het projectbureau in Luanda heeft enkele maanden bestaan en is inmiddels weer 
gesloten. De gefaciliteerde terugkeer is officieel niet stopgezet. Voor degenen die willen 
terugkeren, blijven de faciliteiten van de gefaciliteerde terugkeer openstaan. Desgevraagd 
voert de Nederlandse vertegenwoordiging e.e.a. uit.) 
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4.1.2 Het Bureau Doormigratie van de IOM 

Het Bureau Doormigratie houdt zich bezig met de doormigratie van vluchtelingen naar 
Amerika en Canada. Aileen asielzoekers zonder status komen in aanmerking voor de 
doormigratie-programma's. 
De volgende programma's staan ter beschiklcing aan het Bureau Doormigratie: 
De Verenigde Staten nodigen in het kader van het US Refugee Program jaarlijks in totaal 
zo'n 70.000 vluchtelingen uit. Hierbij hanteren zij het equity system, wat inhoudt dat alle 
landen waar vluchtelingen verblijven gelijk behandeld worden. Er bestaan verschillende 
criteria voor vluchtelingen met verschillende nationaliteiten. In het kader van een UNHCR-
programma hebben de VS de deur in 1998 opengezet voor vvtv-ers die buiten de reguliere 
criteria vallen. Het Bureau Doormigratie gaat uit van zo'n tien beschikbare visa voor dit 
jaar. 
Ook in Canada bestaat een regulier programa voor voor asielzoekers zonder status van 
alle nationaliteiten. In 1998 heeft Canada een pilot-project gelanceerd waarmee vanuit 
Nederland 200 Bosnische vvtv-ers mogen doormigreren. 
Informatie over het Bureau Doormigratie wordt verspreid via bijvoorbeeld de VON, en 
door het ophangen van posters bij AZC's. Bij het bureau komen wel tien keer zoveel 
telefoontjes binnen als er uiteindelijk aanvragen zijn. Veel informanten blijken niet aan de 
criteria van de doormigratieprogramma's te voldoen. Een groot deel van de mensen belt 
rechtstreelcs en daamaast bellen berniddelaars van VluchtelingenWerk, advocaten en andere 
Nederlandse tussenpersonen. 
Een enkeling valt in een later stadium af in verband met factoren als een zwak 
vluchtverhaal, een Schengenclaim of het verkrijgen van een status. 
Van het jaarlijlcse aantal aanvragen van honderd tot honderdvijftig wordt gemiddeld zo'n 
zestig tot zeventig procent gehonoreerd. Hieronder vallen asielzoekers die nog in de 
procedure zitten, mensen die al lang zijn uitgeprocedeerd en illegaal in Nederland 
verblijven, maar ook vluchtelingen die uit angst voor registratie nooit asiel hebben 
aangevraagd. 
Tot eind 1997 betroffen de aanvragen vooral Iraniers. Bij deze groep speelt mee dat zij in 
het kleine Nederland soms ontzettend bang zijn om herkend te worden door Irannse agenten 
van de Geheime Dienst. In 1998 nam het aandeel van de Bosniers toe, dankzij het Canadese 
programma. Van Angolezen en Somaliers komen weinig aanvragen, omdat deze 
nationaliteiten aan strenge criteria moeten voldoen. Een reden voor Sornaliers om te willen 
doormigreren is dat zij vanwege clanverschillen onderling behoefte hebben aan de grotere 
leefruimte die landen als de Verenigde Staten en Canada hen bieden. Ook Ethiopiers 
voegen zich graag bij de grote Ethiopische gemeenschap die al in de Verenigde Staten 
aanwezig is. 

Doormigratie is pas de laatste jaren een politiek item geworden. Nog steeds kunnen politici 
en beleidsvoerders niet openlijk pleiten voor het stimuleren van doormigratie, omdat zij 
daarmee hun eigen problemen lijken te willen doorschuiven naar een ander land. Daarom 
gebeuren bij het regelen van doormigratie noodgedwongen clandestiene dingen. Zo moeten 
potentiele doormigranten illegaal de grens met Duitsland oversteken om (Liar bij het 
Amerikaanse consulaat in Frankfurt de vereiste papieren te verkrijgen. 
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4.1.3 Het NMI 

Het NMI houdt zich op de eerste plaats bezig met de remigratie van vreemdelingen met een 
verblijfsvergunning uit de voormalige wervingslanden, en daarnaast richt het instituut zich 
specifiek op A-statushouders binnen de groep vluchtelin.gen. 
Vanuit de oude expertise houdt het NMI zich ook bezig met doormigratie. 
Het NMI werkt samen met de IOM op het terrein van de gefaciliteerde terugkeerprojecten. 
Het begeleidt Ethiopische en Angolese terugkeerders die aan de projecten willen deelnemen 
bij het schrijven van een projectvoorstel en het vinden van een passende opleiding. 

Gesprekken met het NMI leveren het volgende beeld op: 

Er lijkt een verschil te bestaan tussen Ethiopische asielzoekers die voor en na 1991 zijn 
gekomen. Voor 1991 was in Ethiopia een gevaarlijk soort communisme aan de macht. Na de 
omwenteling in 1991 is dat politieke probleem grotendeels verdwenen. De indruk bestaat dat 
het moeilijk is om in een land waar negentig procent van de bevolldng in de landbouw werkt, 
een ware democratic op te bouwen. 
Voor specifieke groepen als leden van het Oromo Liberation Front bestaan er nog politieke 
problemen, en de vroegere Amhaarse elite wordt gediscrimineerd (geschat wordt dat tachtig 
procent van de Ethiopische asielzoekers in Nederland Amhaars is). Ook vinden er op lokaal 
niveau nog politieke en mensenrechtenschendingen plaats. 
Met name voor Eritrears is de situatie in Ethiopia vanaf juni 1998 slecht geworden, toen het 
conflict tussen de twee buurlanden plotseling oplaaide. 
De indruk bestaat dat het merendeel van de Ethiopische asielzoekers van na 1991 om 
economische redenen is gekomen. Het betreft bijna altijd jonge, alleenstaande mannen. Zij en 
bun families hebben veel geinvesteerd, omgerekend wel 7.000 a 8.000 gulden, om naar 
Nederland te komen. 
In juli 1998 hadden zich acht Ethiopiars aangemeld voor gefaciliteerde terugkeer. 
Sommigen van hen zijn psychisch in de war. Anderen hebben in Nederland illegaal gewerkt, 
soms ook gestudeerd, en goed gespaard. Zij zijn goed geinformeerd over de zakelijke 
mogelijkheden in Ethiopia en weten precies wat ze willen. 
Maar de meeste uitgeprocedeerde Ethiopische asielzoekers willen niets horen over terugkeer. 
In Ethiopia is geen werk, zijn geen mogelijkheden. Zij vragen zich af wat zij bij terugkeer 
kunnen doen met de 5.000 gulden die Nederland hen biedt. Zij zijn veel meer genteresseerd 
in mogelijkheden om in Nederland te 'airmen blijven en in doormigratie. 
De indruk bestaat dat in het begin van de asielprocedure asielzoekers niet goed worden 
geinformeerd over de mogelijkheid dat zij uitgeprocedeerd kunnen raken en teruggestuurd 
lumen worden. Omdat zij graag in Nederland willen blijven, geven zij dit denken ook geen 
kans. Vervolgens kan een procedure van twee tot wel zeven jaar duren. Al die tijd hebben zij 
geen opleiding, geen werk gehad. Omdat zij niets van hun leven hebben gemaakt, wordt de 
stap om terug te keren steeds groter. 
De verwachtingen van de achterblijvers zijn immers groot. Ethiopia is een materialistisch 
land; aan zaken als mooie auto's en dure kleding wordt waarde gehecht. Wanneer iemand 
terugkeert zonder kapitaal, is hij voor niets in Europa geweest en heeft persoonlijk gefaald. 
Ondertussen hebben vrienden in Ethiopia vaak wel een goed leven opgebouwd. 
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Ethiopiers zijn over het algemeen introvert. Problemen als zojuist beschreven houden zij voor 
zich, om schande te voorkomen. Veel uitgeprocedeerde Ethiopiers verkiezen de Nederlandse 

illegaliteit boven terugkeer, en blijven hopen op een verbligsvergtuming. 
Nederland kan Ethiopiers ook niet gedwongen uitzetten. De Ethiopische regering verstrelct 
alleen een laissez-passer aan onderdanen die bij terugkeer een vrijwilligheidsverklaring 
ondertekenen. De indruk bestaat dat als gedwongen uitzetting tot de mogelijkheden zou 
behoren, er meer aatuneldingen voor gefaciliteerde terugkeer zouden komen. 
Maar de hoogte van het bedrag dat men krijgt bij teruglceer lijkt eerder van doorslaggevende 
betekenis te zijn voor het al clan niet slagen van het project. 5.000 gulden is weinig als je 
daarvoor bijvoorbeeld machines moet kopen, en ook nog wat mooie kleren wil hebben voor 
de aankomst. 
Een uitzondering lijken de Ethiopische statushouders te zijn. Ethiopiers met een status en een 
Nederlands paspoort zijn enorm geinteresseerd in gefaciliteerde terugkeer. Maar juist voor 
hen bestaat deze mogelijkheid niet. De 50+ regeling staat wel open voor statushouders, maar 
zij vinden het bezwaarlijk om hun Nederlandse paspoort hiervoor te moeten opgeven. Bij het 
NMI is de verwachting dat statushouders een goed voorbeeld vormen voor uitgeprocedeerden 
bij de wederopbouw van hun land, wanneer zij wel in aarunerking zouden komen voor de 
pilotprojecten. 

Iraniers met een status, vaak families, zien terugkeer niet als een optie. Onder deze groep 
heerst groot onderling wantrouwen en sterke sociale controle. Informatie die door de 
Nederlandse overheid wordt verstrekt, wordt automatisch gewantrouwd. Uitgeprocedeerde 
Iraniers opteren voor doormigratie. Vaak hebben zij hiertoe mogelijkheden, al vormt gebrek 
aan eigen kapitaal een struikelblok. 

Onder de Somaliers nemen vooral mannen contact op, soms ook gezinnen. Het betreft vooral 
vragen over doormigratie. Nu na de regeling met Ethiopie ook een regeling voor de terugkeer 
van uitgeprocedeerde Somaliers dreigt te worden getroffen, willen zij snel weg uit Nederland. 
Jonge, alleenstaande Somaliers proberen een vaste status en liever nog een Nederlands 
paspoort te bemachtigen; pas dan overwegen zij terugkeer. Ms het niet lukt om deze zaken te 
bemachtigen, prefereren zij een leven in de illegaliteit boven terugkeer. 

Bosniers stellen bij remigratie nauwelijks interesse in het behoud van hun status, als ze maar 
snel lumen terugkeren, met een flinke som geld om hun boedel weer op te bouwen. Zij 
willen er op tijd bij zijn om hun bezit en plek op te eisen, met name zij die al een dagje ouder 
worden. Ouderen met slechtere perspectieven wachten liever totdat zij gebruik kunnen maken 
van de 50+ regeling. Het zou goed zijn als de wachttijd zou worden verkort naar 3 a 4 jaar. 
Een andere reden om terug te willen is het feit dat er familieleden in Bosnia zijn 
achtergebleven. Mensen die bij een bezoek aan Bosnia (al dan niet via de Look and see 
regeling) bemerken dat zij vanwege etrtische spanningen niet meer in hun eigen dorp kunnen 
wonen, willen niet meer terug. Ook voor mensen met gemengde huwelijken en ouders met 
schoolgaande ldnderen is terugkeer geen reale optie. 
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Ten aanzien van Angola tijdens het voorjaar van 1998 bestaat de volgende impressie. 
Enerzijds zijn verbeteringen te constateren maar het is vrijwel onmogelijk om er achter te 
komen wat zich in de binnenlanden van Angola afspeelt, omdat niemand het waagt daar naar 
toe te gaan. Maar UNITA heeft toegezegd haar strijders te demobiliseren: elke Angolees die 
nog in naam van UNITA de wapens hanteert, mag als een gewone crimineel worden 
beschouwd. Wel verloopt de demobilisering in de praktijk nog moeizaam. 
Voor uitgeprocedeerde Angolese asielzoekers die willen terugkeren, is het verkrijgen van een 
laissez-passer problematisch. De Angolese regering wil van tevoren verifieren of ieman.d ook 
daadwerkelijk afkomstig is uit Angola. Maar wat betreft Angolezen die niet uit de hoofdstad 
komen is deze controle onbegonnen werk; het land is zeer uitgestrelct en het is bovendien 
gevaarlijk om de binnenlanden in te trelcken vanwege UNITA-rebellen en mijnenvelden. 
Vanwege het probleem van laissez-passers zit het programma voor gefaciliteerde terugkeer 
naar Angola in een moeilijke situatie. Zij die willen terugkeren, lumen niet terug. Zij die 
geen andere (legale) mogelijkheden hebben clan terugkeer maar niet willen terugkeren, kijken 
de kat uit de boom. Zij zijn technisch niet-verwijderbaar. (NB: vanaf augustus 1998 werd 
uitzetting naar Angola tijdelijk stopgezet, waardoor uitgeprocedeerde Angolese asielzoekers 
ook beleidsmatig niet-verwijderbaar werden). 
De verwachting is dat wanneer de eerste personen via het programma voor gefaciliteerde 
terugkeer naar Angola zullen terugkeren, er snel meerdere Angolezen zullen volgen. 

4.2 De projectgroep Terugkeer Bosnie en het Meldpunt Bosnie 

Tijdens de eerste fase van het onderzoek werd er door een interdepartementale werkgroep, de 
Projectgrodp Terugkeer Bosniers gewerkt aan een gantegreerde aanpak van de terugkeer en • 

remigratie van Bosniers. Deze aanpak kwam in brochurevorm beschikbaar tussen de eerste en 
tweede onderzoeksfase. Tot het uitkomen van deze brochure in april 1998 was het Meldpunt 
Bosnie ten huize van het Ministerie van Justitie het enige telefonische informatiepunt voor 
Bosniers. 
De aanpak bestaat uit maatregelenvoor deelname aan de Basisremigratieregeling en de 50+ 
regeling, beide voor statushouders, en een aantal regelingen die voor alle Bosniers dan wel 
voor specifieke categorieen gelden. Aanvullend is voor A-statushouders de bezoekregeling 
'look and see' van toepassing. Voor hen die (nog) geen status hebben is er het I0M- 
Terugkeerprogramma. Voor geschoolden is er het Return of Qualified Nationals (RQN)- 
programma. Er bestaan mogelijkheden om deel te nemen aan een programma Allochtoon 
Ondememerschap. Een 'Commission for Real Property Claims' zal claims op onroerend goed 
beoordelen. Vooralsnog zijn er voor 1998 faciliteiten vanuit een Zelfbouwfonds voor de 
(her)bouw van huisvesting. Tenslotte zijn er in de brochure regelingen opgenomen voor korte 
opleidingen, herorientatie en taallessen. Ook wordt verwezen naar 
door migratiefaciliteiten via de IOM. 
De IND heeft een representatief steekproefonderzoek gedaan op basis van 400 dossiers om 
inzicht te lcrijgen in de achtergrondkenmerken van Bosniers. In januari 1998 zijn de resultaten 
hiervan gepubliceerd. 
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Gesprekken met een medewerker van het Meldpunt Bosnie vonden tijdens de eerste fase van 
het onderzoek plaats. Het Meldpunt is telefonisch bereikbaar en blijkens de registratie van 
de telefoontjes bellen per week tien tot twintig mensen om informatie. Meer dan de helft 
van de vragen zijn gerelateerd aan terugkeer. Het betreft deels Bosniers en deels 
medewerkers van organisaties als VluchtelingenWerk die voor Bosnische clienten bellen. 
Bij de bellers blijkt de kennis over de bestaande mogelijkheden gering te zijn. Veel 
belangstelling is er voor de 50+ regeling. Door hen die jonger zijn dan vijftig jaar wordt 
het betreurd dat voor hen niet een dergelijke regelimg bestaat. De Look and See-regeling 
wordt hier wel als een succes gezien, zij het dat de indruk bestaat dat veel mensen buiten de 
regeling om zijn gaan kijken en daar liever geen gewag van maken uit angst de A-status de 
verliezen. 
Zij die daadwerkelijk terugkeren zijn met name ouderen die in aantnerlcing komen voor de 
50 +regeling en/of heimwee hebben. Verder gaan statushouders die relatief kort in 
Nederland verblijven en kunnen terugkeren naar meerderheidsgebieden. Andere Bosniers 
tonen weinig interesse voor terugkeer. Zij vinden dat bij terugkeer Nederland alles voor 
hen moet regelen: veiligheid, een huis, werk, geld. 
Het zijn vooral Nederlandse bedrijven die projecten in Bosnie op willen zetten, initiatieven 
komen minder van Bosniers zelf. Bij het meldpunt is een lijst van ruim driehonderd 
Bosniers die in Bosnie willen gaan werken. In het verleden was er over 
werkgelegenheidsinitiatieven contact met het Platform van Bosnische organisaties, deze 
informatie-uitwiseling is momenteel op een laag pitje gekomen. Het grote wachten bij het 
Meldpunt was ten tijde van de interviews op de bekendmaking van het geintegreerde 
terugkeer- en rernigratiebeleid voor Bosnie. 

4.3 Standpunten van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland (VVN) over 
terugkeer en terugkeerbeleid 

Asielzoekers die uitgeprocedeerd raken, zijn in eerste instantie geinteresseerd in 
doormigratie of andere altematieven. Pas als the mogelijkheden er niet blijken te zijn, komt 
terugkeer ter sprake. VluchtelingenWerk-groepen verwijzen hen sonas door naar het 
Knooppunt Vrijwillige Terugkeer, maar meestal naar het TKB. Omdat er steeds minder 
altematieven voor terugkeer zijn, zou dit onderwerp eigenlijk al ter sprake moeten komen 
voordat iemand helemaal is uitgeprocedeerd. Het onduidelijke beleid ten aannen van 
bijvoorbeeld bathers en Somahers bemoeilijkt dit echter: wanneer is terugkeer voor hen 
aan de orde? In een brief aan Minister President Kok van 28 augustus 1997 pleit VVN 
ervoor om op basis van de overeenkomst tussen Nederland en Somaliland geen SomaHers 
terug te sturen, daar Somaliland het contract niet als geldig beschouwt. 

De VVN heeft over terugkeer richtlijnen opgesteld waarbij veiligheid, waardigheid en 
perspectief centraal staan. Hierover heeft VVN in mei 1997 het rapport Indien geen 
bescherming nodig is: Terugkeer in veiligheid en waardigheid' gepubliceerd. Dit rapport is 
nader uitgewerkt in de `Handleiding terugkeer van afgewezen asielzoekers; veiligheid, 
waardigheid en perspectief van augustus 1998. 
Verder vindt de VVN dat na vijf jaar wachten in de procedure het belang van de 
asielzoeker zwaarder moet wegen dan het belang van Nederland om die persoon uit te 
zetten. Dit geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers die technisch niet-verwijderbaar 
zijn. 
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Uit een peiling van de VVN onder asielzoekers naar terugkeer kwamen hele Ilogische' 
zaken naar voren: veiligheid staat op de eerste plaats. Perspectief in het land van herkomst 
is ook belangrijk. Het al dan niet hebben van kinderen speelt een grote rol. Asielzoekers 
beschikken over goede informatiekanalen, die wel erg eenzijdig zijn. 
Het terugkeerbeleid moet gebaseerd zijn op de beleving van asielzoekers zelf, anders werkt 
het niet. En mensen moeten de tijd krijgen om over terugkeer na te denken en aan het idee 
te wennen. 

4.4 Standpunten van de particuliere organisaties INLIA en Stichting WereldWijd 
over terugkeer en terugkeerbeleid 

4.4.1 INLIA (Internationaal Netwerk voor Lokale Initiatieven ten behoeve van 
Asielzoekers) 

INLIA denkt dat een deel van de uitgeprocedeerden voor terugkeer te motiveren is. Maar 
de bestaande regelingen zijn minimaal, en bovendien is het niet goed dat er ten aanzien van 
uitgeprocedeerden een apart beleid wordt gevoerd. Waarom worden er geen mogelijkheden 
gecreerd voor de hele groep, inclusief statushouders? Het beleid gaat nu teveel uit van de 
wens tot verwijdering en niet van de mensen zelf. De beperking tot uitgeprocedeerden leidt 
tot wantrouwen: iemand die nu wel kan/wil terugkeren, is in de ogen van de rest een 
verrader. 
Er zou den loket moeten zijn waar je alle informatie met betrekking tot terugkeer, 
remigratie en doormigratie zou kunnen krijgen. Bij het ontwikkelen van beleid naar 
herkomstlanden toe moet ontschotting plaatsvinden tussen de verschillende ministeries. 

Met Bosniers heeft INLIA zelden te maken. (NB. Na het interview kreeg INLIA in het 
najaar van 1998 echter wel te maken met de zogenoemde Dublinclaimanten.) Bij facilitering 
van terugkeer van deze groep moet je voorzichtig zijn met de effecten hiervan op de oude 
omgeving. 
Bij de pilot-projecten voor Ethiopiers zou het particulier initiatief meer betrokken en 
gehoord moeten worden. Een groot probleem is nog het veiligheidsaspect, terwijl de 
voorlichtingsfolder al klaar ligt. 
INLIA verwacht dat een groep Somalische statushouders zou willen terugkeren. In 
Somaliland zouden grootschalige projecten opgezet kunnen worden, al bestaat hier nog 
steeds het gevaar van nieuwe escalaties. Als het statushouders lukt, kunnen anderen volgen. 
Een belemmering kan wel zijn dat inkomsten in Somaliland deels zijn terug te voeren op 
overmakingen van statushouders in Nederland. 
Wat confidence building measures ten aanzien van Iran betreft, ziet INLIA niets van de 
grond te komen. 

4.4.2 Stichting WereldWijd 
Stichting WereldWijd is een particulier opleidingscentrum voor asielzoekers en 
statushouders. De stiching volgt een tweesporenbeleid, wat wil zeggen dat de organisatie 
zowel gericht is op de arbeidsmarkt als op het welzijn van de individuele asielzoeker, zowel 
op integratie als op eventuele terugkeer. Tot nu toe is den cursist met behulp van 
WereldWijd teruggekeerd naar zijn herkomstland. 
Per schooljaar biedt de organisatie plek aan vijfentachtig cursisten. De stand van zaken in 
een ieders asielprocedure vormt geen criterium voor het al dan niet aannemen van 
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cursisten. Wanneer cursisten tijdens het cursusjaar (bijna) uitgeprocedeerd raken (en niet 
met onbekende bestemming vertrekken of worden uitgezet), is het aan medewerkers van 
WereldWijd om met hen te praten over eventuele perspectieven; in veel gevallen overleven 
in de illegaliteit of terugkeer. Wanneer mensen zich nog daadwerkelijk onveilig voelen bij 
terugkeer, kan niemand hen overreden om het tegenovergestelde te geloven. Wanneer angst 
niet of nauwelijks een rol speelt maar gebrek aan toekomstperspectief de belangrijkste 
hindemis vormt, kan WereldWijd een rol spelen bij het organiseren van terugkeer. 
Voorwaarden voor het laten slagen van terugkeer zijn kleinschaligheid en vrijwilligheid, 
waardoor de noodzakelijke vertrouwensband tussen clienten en medewerkers (bijna alleen 
vrijwilligers) kan groeien. WereldWijd betwijfelt of professionele organisaties ook in staat 
zijn het vertrouwen van hun clienten te winnen. Andere basisvoorwaarden voor het slagen 
van terugkeerprojecten zijn professioneel inzicht en praktische kennis. Verder moet 
terugkeer op het individu afgestemd maatwerk zijn. 
WereldWijd verwacht niet dat de zojuist beschreven werkwijze tot grote aantallen 
terugkeerders zal leiden. Niettemin is het de enige manier waarop gefaciliteerde 
terug,keerprojecten kans van slagen hebben. 

4.5 Zelforganisaties en terugkeer 

Voor de meeste asielzoekers en vluchtelingen in Nederland bestaan zelforganisaties. 
Meestal zijn zij georganiseerd op basis van de (voormalige) nationaliteit, vaak ook weer 
onderverdeeld volgens politieke, etnische en/of religieuze lijnen. Een aantal 
zelforganisaties zijn vooral lokaal actief. 
Gesprekken over terugkeer/remigratie en het terugkeer- c.q. remigratiebeleid zijn gevoerd 
met vertegenwoordigers van Ethiopiers (VEN, Somalisch-Ethiopische vereniging), van 
bathers (PIVON), van Somaliars (FSAN, Somalilandse vereniging), van Bosniers (LIZE, 
Sehara, Bosnische vereniging in Amsterdam) en van Angolezen (Association des Angolais 
Persecutes Nederland), Communaute Angolaise). 
Een deel van deze zelforganisaties zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie VON. 

4.5.1 VON 
Binnen de VON zijn op landelijk niveau de meeste zelforganisaties naar 
nationaliteit/herkomstland vertegenwoordigd. De VON als overkoepelende organisatie 
neemt met betrekking tot terugkeer en terugkeerbeleid een helder standpunt in: zij zet zich 
alleen in voor vluchtelingen. Ben vluchteling is voor de VON iemand die in Nederland asiel 
heeft aangevraagd en niet durft terug te keren naar het herkomstland. Voor de VON zijn 
asielzoekers en statushouders die vrijwillig besluiten terug te keren naar het herkomstland 
geen vluchtelingen meer. 
De VON houdt zich dan ook verre van alle initiatieven op het gebied van gefaciliteerde 
terugkeer. Wel heeft de VON een verklaring voor het feit dat van gefaciliteerde terugkeer 
nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Het Ministerie van Justitie pretendeert in asielzaken 
individueel te beslissen, maar in feite worden collectieve politieke beslissingen genomen. In 
een tegenreactie politiseren en organiseren asielzoekers en vluchtelingen zich ook. Er heerst 
sterke onderlinge sociale controle. Ook zij die bij terugkeer misschien geen gevaar hoeven 
te duchten voor persoonlijke vervolging, ontpoppen zich in Nederland tot politieke 
dissidenten. Het vluchten op zich was al een politieke daad. Asielzoekers die 
uitgeprocedeerd raken, voelen zich `miskende vluchtelingen'. 
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4.5.2 Ethiopische zelforganisaties 
De VEN ondersteunt als organisatie het terugkeerbeleid ten aanzien van afgewezen 
asielzoekers niet. Een ieder is vrij van de regeling gebruik te maken en de VEN zal 
individuen die willen deelnemen aan het terugkeerbeleid niet tegen houden (op het kantoor 
van de VEN is informatie van de NMI op een bord geprikt). Maar de VEN heeft 
fundamentele kritiek op het terugkeerbeleid. Het wordt gezien als een public relations 
programma, de vlucht uit Ethiopie wordt geplaatst in de context van 'zij kwamen voor het 
geld'. Tijdens het gesprek met de vertegenwoordigers komt bovendien sterke kritiek naar 
voren op het feit dat de VEN pas achteraf op de hoogte is gesteld van de overeenkomst met 
de Ethiopische regering en dat vooraf geen consultatie heeft plaatsgevonden. Hiemaast is 
sprake van politiek-ideologische kritiek: de Nederlandse regering gaat een overeenkomst 
aan met de Ethiopische regering die voor (afgewezen) asielzoekers en vluchtelingen 
onacceptabel is. De VEN ziet het terugkeerbeleid als onderdeel van het Nederlandse 
asielbeleid, waarbij voor wat Ethiopie betreft de politieke aspecten worden 
gebagatelliseerd. Het Ministerie van Justitie weet precies wat er in Ethiopia gaande is. De 
huidige regering van Zenawi is door Tigray gedomineerd, mensenrechten worden nog 
steeds geschonden, o.a. Amharen worden nu nit belangrijke functies gezet. Volgens de 
VEN is het nieuwe ambtsbericht (dd. 30 juni 1997) ver van de waarheid verwijderd. Het 
asielbeleid heeft zijn wezen verloren. De komst van vluchtelingen wordt bier nu als 
migratie opgevat van arme naar rijke landen. Terugkeer wordt gezien als een 
ontwikkelingsprobleem in de trant van: geef ze geld, school ze en laat ze temgkeren. Men 
vergeet dat veel gevluchte Ethiopiers goede banen hadden en goed waren opgeleid voor hun 
vlucht. 

De voorzitter van de Somalisch-Ethiopische vereniging beschrijft de situatie in Ethiopia als 
volgt: vroeger vochten de etnische Somaliers in Ethiopie voor afscheiding en 
onafhankelijkheid. Zij weigerden om de Ethiopische nationaliteit aan te nemen, beschikten 
daarom niet over een paspoort en konden niet naar het buitenland. Nu het Tigray-bewind 
aan de macht is, streven de Somaliers niet meer naar afscheiding. Wel verdenkt de 
respondent de Tigray ervan andere volken alleen (tijdelijk) te vriend te houden om er 
uiteindelijk zelf machtiger van te worden. 
Daarom ziet hij de toekomst van Ethiopie als '50-50': het kan verschillende kanten op. De 
regering is wel van goede wil, maar de beleidsuitvoerders niet altijd. Clanverschillen 
blijven onverminderd een rol spelen, men vertrouwt elkaar met. 
Bij terugkeer naar Ethiopie doen zich verschillende problemen voor. Huisvesting en werk. 
Maar ook moeten Somaliers zich tegenover het regime gedeisd houden: "Terugkeerders 
mogen van het Tigray-regime wel binnenshuis zitten, drinken en slapen. Maar zij mogen 
niet hun (lees: het Somalische) deel opeisen waar zij recht op hebben, namelijk werk. 
Kortom, zij mogen niet echt !even." 

4.5.3 Iraanse zelforganisaties 
De voorzitter van de PIVON heeft emstige kritiek op het Nederlandse asielbeleid ten 
aanzien van Iraniers. De laatste ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
worden door de PIVON sterk bekritiseerd, ook daar waar het land veilig geacht wordt (in 
individuele gevallen) om naar terug te keren. Dat terugkeer naar Iran mogelijk wordt geacht 
wordt door het PP/ON als pure politiek gezien: een mooi beeld wordt van Iran geschetst. 
Politiek gezien zoekt de Nederlandse overheid toenadering tot Iran. Binnen de PIVON 
wordt niet gedacht dat iedereen recht heeft op vluchtelingenschap, maar terugsturen kan 
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we! degelijk problemen voor mensen opleveren. De procedure bier moet uiterst zorgvuldig 
zijn. Idealiter zou bier het bewijs geleverd moeten worden dat iemands verhaal niet deugt, 
maar het is hier andersom. De problemen met het monitoren worden ook in relatie gezien 
met de Mykonos-kwestie waarvoor EU-ambassadeurs werden teruggeroepen. Zelfs puur 
vrijwillige terugkeer of vakantiebezoek kan een onzekere afloop hebben, men weet nooit 
zeker wat er zal gebeuren. De PIVON beschikt over zes cases van terugkeerders (uit andere 
landen) die nu dood zijn. Het standpunt van de PD/ON is: niet terugsturen naar Iran. Veel 
mensen willen graag doormigreren, waarom wordt die mogelijkheid niet meer gesteund? 

4.5.4 Somalische zefforganisaties 
Tijdens de eerste onderzoeksfase vond een gesprek plaats met enkele bestuursleden van de 
FSAN, waaronder een vertegenwoordiger van het Comite Tegen Uitzetting. Zij stellen 
duidelijk dat terugkeer naar Somalia nu niet reeel is. Het terugkeerbeleid richt zich nu op 
Somaliland, terwijl Somaliland geen erkende regering heeft. De legitimiteit van Egal als 
president wordt niet door alle (sub)clans erkend, o.a. niet door de Gadabursi, maar ook niet 
door leden van de Issaq die een verenigd Somalia willen. De overeenkomst met Somaliland 
is gebaseerd op Illegale immigranten', de Somalilandse autoriteiten hebben de gesprekken 
over deze overeenkomst opgeschort tot minstens begin januari 1998 en verlangen 
duidelijkheid over wie bedoeld worden met illegale immigranten. Terugkeer wordt door de 
FSAN niet realistisch geacht: er is geen centrale regering en overheidsapparaat inclusief 
politie; veel Somaliars zijn intern verhuisd van Noord naar Zuid en omgekeerd, het is niet 
altijd even duidelijk wie waar veilig kan zijn; de infrastructuur ontbreekt volledig en het 
terugsturen van mensen in de huidige situatie kan daar waar het nu relatief rustig is (het 
noorden) de zaak gemakkelijk weer doen ontvlammen. Monitoring is onmogelijk omdat 
Nederland geen diplomatieke vertegenwoordiging heeft in Hargeisha. Ook Anmesty 
International heeft er geen vestiging. De situatie in het zuiden is verre van rooskleurig. De 
ambtsberichten zijn gebrelckig van kwaliteit. In het algemeen weet men in Nederland weinig 
van Somalia en van de Somaliars in Nederland. 
De FSAN vindt terugkeer pas verantwoord als sprake is van herstel van vrede (consensus 
tussen de clans) en orde, veiligheid en respect van mensenrechten. Het Deense parlement 
heeft uitzetting naar Somalia gestopt. Waarom begint Nederland in deze omstandigheden 
met een terugkeerbeleid? De gesprekspartners verzetten zich in principe niet tegen het 
terugsturen van niet-politieke vluchtelingen, man achten een veilige terugkeer nog niet 
realistisch. Hiernaast is medische, infrastructurele, sociale hulp nodig om het land er weer 
boven op te helpen. Waarom voert het Ministerie van Justitie terugkeerbeleid en is het 
Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking bier niet bij betrokken? Als terugkeer 
verantwoord is, kunnen ook hoog opgeleide Somaliers (statushouders) via het Ministerie 
van Ontwikkelingssamenwerking bij de terugkeer of remigratie betrokken worden (melding 
wordt gemaakt van het bestaan van een databank van Somaliers die onder eigen 
verantwoordelijkheid willen terugkeren). 

Een lid van de Somalilandse vereniging is in de zomer van 1998 enkele weken teruggekeerd 
naar Somaliland om de situatie ter pleldce met eigen ogen te zien. In Hargeisa was de 
situatie vrij goed. Wel waren mensen er nog heel gespannen, waardoor kleine conflicten 
snel konden escaleren. Er vonden afrekeningen plaats waarbij mensen werden 
doodgeschoten. Richting Burao begonnen de problemen echt. Langs alle wegen hebben 
gewapende bendes posten opgericht, wan passanten worden gedwongen om geld te betalen. 
De stad zelf is door haar inwoners verlaten: zij wonen in een vluchtelingenkamp verderop. 
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In het Somalilandse parlement dat president Egal heeft samengesteld, hebben de echte 
clanoudsten geen zeggenschap gekregen. De macht van Egal reikt niet verder dan enkele 
subclans van de Issaq, die de regio van Hargeisa bewonen. In het gebied rond Burao en 
Berbera heeft Egal geen invloed, laat stain  in regio's van Somaliland die verder van 
Hargeisa af liggen. 
Wat de overeenkomst met Nederland over de terugkeer van uitgeprocedeerde Somalilanders 
betreft, deze wordt door Egal en zijn ministers slechts beschouwd als 'a piece of paper'. De 
machthebbers vinden dat zij te weinig geld hebben gekregen en tijdens hun bezoek in 
Nederland slecht zijn behandeld. Daamaast is men bang dat terugkeerders het wankele 
evenwicht dat is ontstaan, zullen verstoren. Somaliland heeft immers al genoeg 
vluchtelingen. Volgens de respondent bestaat zelfs het gevaar dat terugkeerders na 
aankomst omgebracht zullen worden door groepen die de macht van Egal betwisten, om zo 
een 'statement' te maken. Terugkeerders zullen het beloofde geld in ieder geval nooit uit de 
handen van de Somalilandse autoriteiten ontvangen, want dat houden zij liever zelf. 
De respondent stelt voor om Somalilandse vluchtelingen die al langere tijd in Nederland 
zijn en tot rust zijn gekomen te stimuleren om tern te keren: mensen met expertise, die het 
land wat kunnen bieden. Want mensen die echt terug willen, gaan ook terug. 

4.5.5 Bosnische zelforganisaties 
Met de Bosnische organisaties en hun Platform zijn afspraken gemaakt om in de tweede 
onderzoeksfase over terugkeer en remigratie te spreken. Echter, door de toenemende druk 
die in de loop van 1998 op de Bosniers werd uitgeoefend om terug te keren, heeft men 
hiervan afgezien. 
Het is duidelijk geworden dat de meeste Bosnische organisaties vooral actief zijn op het 
terrein van de integratie in Nederland en geen mandaat hebben namens hun leden over 
remigratie of terugkeer te praten. Onderzoek van het LIZE (Samen apart verder, 1996) 
bevestigt deze op integratie gerichte benadering, waarbij veel Bosniers (de meesten zijn 
statushouders) er de voorkeur aan geven zelf niet meer als vluchteling beschouwd te 
worden. Bosnische organisaties hebben met name in de eerste onderzoeksfase wel de 
bereidheid getoond om mee te werken aan het onderzoek. De interesse in de problematiek 
is zeer levendig en er is grote behoefte aan en er zijn plannen voor een (eigen) onderzoek 
onder Bosniers op de terreinen van integratie en terugkeer (LIZE, VON en landelijk 
Platform). 

4.5.6 Angolese zefforganisaties 
De Association des Angolais Persecutes Nederland stelt zich open voor alle politieke 
vluchtelingen uit Angola, zowel uit het noorden als uit het zuiden, zowel voor UNITA- als 
FNLA-aanhangers als aanhangers van andere politieke partijen. 
Volgens een vertegenwoordiger van deze organisatie behandelt het Ministerie van Justitie 
de asielaanvragen van Angolezen niet individueel maar collectief. Er wordt niet naar 
individuele vluchtverhalen geluisterd, alleen naar de algemene situatie in het herkomstland 
gekeken zoals die in de ambtsberichten wordt gepresenteerd. Zelfs als deze algemene 
situatie verbetert hebben de Angolese vluchtelingen in Nederland daar niets aan omdat de 
MPLA in Angola nog steeds aan de macht is. Zolang deze partij aan de macht blijft, is het 
voor (vermeende) aanhangers van UNITA en FNLA met veilig om terug te keren. 
Ook verwijt men het Ministerie van Justitie inconsistentie: ambtenaren willen bewijzen zien 
voordat zij een vluchtverhaal geloofwaardig achten. Maar indien Angolezen zulke bewijzen 
aandragen, vraagt men zich wantrouwend af waar deze papieren vandaan komen. 
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Blijkbaar is het leven van een Angolees Nederland 5.000 gulden waard, en dat van een 
Angolese familie 15.000 gulden. (Dit zijn de bedragen die men krijgt bij gefaciliteerde 
terugkeer.) Wanneer een Angolees middels gefaciliteerde terugkeer zou teruggaan, weet de 
MPLA-regering direct dat hij/zij het regime ooit heeft ontvlucht. Bij aankomst zou deze 
persoon onmiddellijk worden gearresteerd en misschien wel vermoord. 
Het plan voor gefaciliteerde terugkeer is korte-termijn-politiek. Men vergeet naar het 
verleden en de geschiedenis van Angola te lcijken. Wanneer Angolezen ervan overtuigd zijn 
dat zij kunnen terugkeren, zullen zij dat op eigen initiatief doen. De respondent zegt dat hij 
dan met plezier zijn eigen vliegticket zou betalen. 
Ook de Communauti Angolaise wijst op de slechte mensenrechtensituatie in Angola, met 
name voor UNITA-aanhangers. Vertegenwoordigers van deze organisatie geven vele 
voorbeelden van bedreiging en geweld door het regime gericht tegen UNITA-aanhangers en 
in het bijzonder leden van de etnische groep Bakongo. Hiermee sluiten zij de mogelijkheid 
van terugkeer van Angolese asielzoekers mar het herkomstland op korte tennijn uit. 

4.6 Pharos: Terugkeer en psychische effecten 

Pharos legt zich toe op de psychische hulpverlening aan vluchtelingen, van statushouders 
tot uitgeprocedeerden. Ook organiseert Pharos scholingen voor instellingen die met 
vluchtelingen werken. Zo leen ze bijvoorbeeld aan medewerkers van de terugkeerprojecten 
voor Ethiopie en Angola hoe zij met terugkerende vluchtelingen moeten omgaan. 

Momenteel wordt het project Terugkeer Pharos opgezet. Naast een literatuuronderzoek 
worden de ervaringen van zorgconsulenten van Pharos met terugkeer verzameld en 
gesystematiseerd. Vervolgens wordt een methodiek ontwikkeld om met het onderwerp 
terugkeer om te gaan. Tenigkeer wordt niet ter sprake gebracht als iets wat moet, maar als 
een aspect dat hoort bij het vluchtelingenschap: de heimwee, de eeuwige afweging tussen 
het land van herkomst en Nederland, de blijvende twijfel over of men wel de juiste keuze 
heeft gemaakt. Ook voor statushouders blijft terugkeer een rol spelen als onderdeel van hun 
acculturatieproces. 

In 1997 heeft Pharos in samenwerking met VluchtelingenWerk een actie gehouden om te 
protesteren tegen de lange verblijfsduur van asielzoekers in de centrale opvang, onder de 
naam `Asielzoekers, laat ze niet zitten'. Het langdurig geen privacy hebben, de onzekerheid 
en de opeenstapeling van veel zware problematiek leiden tot psychische en 
psychosomatische klachten. Het gevoel van niets kunnen en niets mogen doen geeft de 
asielzoekers een gevoel van verlies van controle over bun eigen leven. De reactie hierop 
kan zijn apathie of juist agressie. 

Vluchtelingen houden zichzelf voor dat wanneer het doel dat zij zichzelf gesteld hebben 
bereikt is, de psychische klachten tvanzelf zullen verdwijnen. Wanneer zij zo'n doel 
daadwerkelijk bereiken, vallen zij - na een korte periode van euforie - weer terug. 
Vervolgens stellen zij zich een nieuw doel. Hierin is de volgende volgorde te ontdekken: 1. 
een status, 2. gezinshereniging, 3. betere huisvesting en 4. werk. 
Voor asielzoekers is fvcatie op een status daarom onvermijdelijk, het is een psychologisch 
proces. In eerst instantie hebben zij slechts behoefte aan veiligheid. Na verloop van tijd 
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groeit hun behoefte aan erkenning, als vluchteling en als mens. Dit is geen rationeel, maar 
louter een emotioneel proces. 

Wanneer asielzoekers uitgeprocedeerd raken, zijn in hun reactiepatroon enkele fasen te 
onderscheiden: 1. Eerst raken zij in paniek, 2. vervolgens worden ze boos, agressief, 3. 
daama krijgen ze interesse in de verschillende mogelijkheden die er nog zijn en 4. 
uiteindelijk nemen ze een beslissing. 
De meesten vinden dat zij toch met kunnen terugkeren, en proberen in de illegaliteit te 
overleven. Ouders zullen terugkeer eerder overwegen, omdat zij zich verantwoordelijk 
voelen voor het welzijn van hun kinderen. 

Pogingen om asielzoekers al tijdens de procedure op een eventuele terugkeer voor te 
bereiden 'om de pijn later te verzachten' hebben een hele kleine kans van slagen. 
Asielzoekers staan daar in deze fase niet voor open. Gedwongen terugkeer blijft hoe dan 
ook een hele pijnlijke aangelegenheid omdat mensen in paniek zijn, zich miskend voelen en 
hen geen eigen keuze wordt gelaten. 



5 	Antwoord op de onderzoeksvragen 

5.1 	Inhoudelijke voorstellingen, mogelijkheden, afwegingen, voorwaarden 
en de bereidheid tot terugkeer, doormigratie en remigratie 

De eerste onderzoeksvraag luidt: 

Welke inhoudelijke voorstellingen van afgewezen asielzoekers over de (recente) condities 
(veiligheid, bestaansmogelijkheden, migratie-/relntegratiebeleid) in enkele gespecificeerde 
landen van herkomst en over de mogelijkheden in het (beoogde) asielland spelen een rol bij 
het afwegen van de bereidheid tot vrijwillige terugkeer? 

In totaal is gesproken met 76 respondenten: het betreft uitgeprocedeerden, bijna uitgeprocedeerden, 
asielzoekers die opnieuw een juridische procedure zijn begonnen alsook statushouders. 
Slechts enkele respondenten spraken een bereidheid uit tot terugkeer op korte termijn. Drie 
uitgeprocedeerden bereidden zich voor op hun terugkeer. Een van hen gaf wel aan dat hij liever in 
Nederland zou blijven: maar terugkeer was voor hem een betere optie dan een leven in de 
illegaliteit. Twee oudere statushouders overwegen serieus om via de 50 +regeling terug te keren 
naar Bosnia, maar hebben hiertoe nog geen actie ondemomen. Enkele respondenten spreken de 
intentie uit om terug te keren, rnaar zien momenteel nog pralctische belemmeringen. Voor het 
merendeel van de respondenten is terugkeer of remigratie in de huidige situatie geen reele optie, 
maar zij spreken het verlangen uit om zo snel mogelijk terug te gaan zodra de politieke en 
veiligheidssituatie dat zal toelaten. Anderen geloven niet meer in de mogelijlcheid tot terugkeer, 
vanwege bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld gemengde huwelijken in Bosnie), omdat er 
niemand en niets meer is om naar terug te keren, of omdat zij al te veel hebben geinvesteerd in een 
leven bier. 
Enkele respondenten willen graag doonnigreren roar een ander land, waarbij de keuze van het land 
mede bepaald kan zijn door de aanwezigheid van een familielid of de specifieke mogelijkheden die 
het land biedt. 

In de afwegingen die respondenten maken spelen zowel factoren in het herkomstland als in 
Nederland een rol. Op basis van hun uitspraken ontstaat het volgende beeld: 
In de eerste plaats speelt de individuele veiligheid in het land van herkomst een belangrijke rol. 
Respondenten refereren aan hun vluchtreden en aan het feit dat er sindsdien weinig ten goede is 
veranderd in het herkornstland. 
In situaties waar de veiligheid van minder belang lijkt (geworden), wordt in een aantal gevallen aan 
andere factoren gerefereerd waarmee de onmogelijkheid van een terugkeer in de huidige situatie 
wordt onderstreept. 

Van de Ethiopische respondenten sprak niemand een bereidheid tot terugkeer uit. Voor de meesten 
speelden de politieke situatie en bun persoonlijke veiligheid hierbij naar eigen zeggen een hoofdrol. 
Twee respondenten meldden bovendien dat ze niets of niemand meer hadden om naar terug te 
keren. 
Vooral bij de Amhaarse respondenten klinkt hiemaast ook een zorg door dat onder de huidige door 
Tigray gedomineerde federale regering er voor hen weinig kans is op werk in het algemeen en op 
bun niveau in het bijzonder. Het feit dat het merendeels om redelijk goed opgeleide alleenstaande 
Amhaarse (jonge)mannen gaat, maakt het plausibel dat het voor hen, als politieke opponenten van 
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de huidige regering - zelfs als de situatie veilig zou worden - ook qua status en sociaal aanzien 
weinig aantrekkelijk is om als tweederangsburger terug te keren. 
Ook zeggen drie Ethiopische respondenten de reactie van achterblijvers te vrezen. Zij zullen de 
terugkeerders met achterdocht bejegenen, en in een geval valt de financiele ondersteuning vanuit 
Nederland weg. 

De Iraanse respondenten noemen alien de onveiligheid in Iran als de belangrijkste reden om niet te 
kunnen terugkeren. De voorwaarde waaronder zij zouden willen terugkeren is de instelling van een 
ware democratie. Ook een goede monitoring vanuit Nederland wordt genoemd als voorwaarde voor 
terugkeer. Een lid van een minderheidsgroep acht terugkeer onder welk regime dan ook 
onmogelijk. 
Enkele Iraanse respondenten met kleine kinderen zullen in het belang van de kinderen nooit meer 
when terugkeren. 
Bij de Iraanse respondenten worden economische (werk) of andere factoren (zoals huisvesting) in 
het herkomstland niet genoemd als factoren die terugkeer verhinderen. 

Ook voor de Somalische respondenten is veiligheid in Somalie de eerste voorwaarde om te kunnen 
tenigkeren. Dit moet vorm krijgen middels de instelling van een centrale regering die in staat is om 
bescherming te bieden aan haar bevolking. Er is momenteel weinig vertrouwen dat de gewapende 
clan-conflicten zullen ophouden. Ook waar het nu rustig is kunnen ze makkelijk weer oplaaien. 
Meer dan de helft van de respondenten weet niet waar hun gezins- of familieleden zijn, zelfs niet of 
ze nog in leven zijn. 
Het ontbreken van woningen, werk, onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur wordt ook 
genoemd als een mogelijk beletsel voor terugkeer. Indirect door verwijzing naar de noodzaak van 
wederopbouw in algemene zin, komt de economische situatie bij meer respondenten als probleem 
in beeld. 
Maar meer dan de helft van de respondenten zegt nooit meer te willen terugkeren, vanwege 
traumatische herinneringen en vanwege gebrek aan vertrouwen dat de situatie ooit daadwerkelijk 
zal verbeteren. 

Bij de Bosnische respondenten wordt onderscheid gemaakt tussen zij die al langere tijd in 
Nederland verblijven en van wie het merendeel een status heeft, en de zogenoemde Dublin-
claimanten die in 1997 en 1998 in Nederland asiel hebben aangevraagd. 
De eerste groep valt weer onder te verdelen in een meerderheid van statushouders en daamaast drie 
respondenten met etnisch-gemengde huwelijken die een nieuwe asielprocedure zijn gestart. Terwijl 
de laatsten geen mogelijkheid zien om als gezin naar Bosnie terug te keren, is bij de statushouders 
sprake van een geconditioneerde bereidheid tot terugkeer. De voorwaarden waaronder men terug 
wil keren hebben te maken met de veiligheid in de laatste woonplaats (meerderheids- dan wel 
minderheidsgebied) en met het feit of het huis nog bestaat en bewoonbaar is. Hiernaast leeft bij 
meerdere respondenten zorg over de kans op werk gecombineerd met het gebrek aan sociale 
voorzieningen. Daarom oefent de 50+regeling op oudere respondenten een grote 
aantreldcingskracht uit. Het is echter maar zeer de vraag of statushouders ook daadwerkelijk zullen 
terugkeren. Het verwerven van het Nederlanderschap wijst op een intentie om in Nederland te 
willen blijven onder de sterkst mogelijke rechtspositie. Statushouders spreker makkelijker dan niet-
statushouders over mogelijke condities voor terugkeer. Dit is eenvoudig te verklaren vanuit hun 
betrekkelijk veilige positie hier; zij hoeven immers niet terug. 
De recent gearriveerde Dublin-claimanten daarentegen zeggen geen toekomst voor zichzelf te zien 
in Bosnie. Als redenen noemen zij het ontbreken van veiligheid, angst voor minachting en 



beledigingen, het gebrek aan werk en huisvesting maar ook traumatische herinneringen. Terugkeer 
is voor hen onbespreekbaar. 

Terugkeer is voor het merendeel van de Angolezen geen reale optie voor de korte tennijn. Twee 
respondenten nemen onder druk van uitzetting deel aan gefaciliteerde terugkeer. (NB. De terugkeer 
naar Angola was Wen nog niet stopgezet.) De overige respondenten denken dat zij zullen 
terugkeren als er vrede en veiligheid is in Angola, als de MPLA niet meet aan de macht is, als er 
sprake is van echte democratie, of zij achten een terugkeer op langere termijn mogelijk als zij oud 
zijn, of als de heimwee en het verlangen familie weer te zien te sterk is. Maar op dit moment 
overheerst de angst voor onveiligheid en geweld, arrestatie of zelfs executie. 
Daarnaast meldt de helft van de respondenten dat zij gewend zijn geraalct aan de rust en de 
veiligheid van Nederland. Sommigen voelen zich hier gelntegreerd. Tenslotte willen Angolese 
respondenten hun kinderen in Nederland laten opgroeien. 

De meeste respondenten prefereren de situatie in Nederland boven de door hen als onveilig of 
onleefbaar gepercipieerde situatie in het herkomstland. Terugkeer is in hun beleving een 
onmogelijkheid, zelfs als dat betekent dat zij in Nederland in de illegaliteit terechtkomen. Anderen 
willen liever doormigreren dan terugkeren of overwegen in laatste instantie zelfs zelfmoord. 
Maar het merendeel van de afgewezen en uitgeprocedeerde respondenten klampt zich vast aan een 
zo lang mogelijk verblijf in Nederland en blijft hopen op erkennimg als vluchteling. Zij leven van 
dag tot dag, onder grote spanning, en lijden dientengevolge aan min of meer ernstige vormen van 
stress. Het lange verblijf in onzekerheid in de (reguliere of particuliere) opvang zonder 
mogelijkheid om te studeren of werken heeft een negatieve invloed op de lichamelijke en 
geestelijke gesteldheid van de respondenten. Het bespreekbaar maken van terugkeer wordt in deze 
situatie steeds moeilijker. 

5.2 Rol van de migrantengroep en zelforganisaties bij 
(beeldvorming over) terugkeer 

De tweede onderzoeksvraag luidt: 

Welke rol speelt de migrantengroep in het asielland (zelforganisaties, maar ook meer 
algemene hen ondersteunende organisaties) bij de (beeldvorming over) mogelijke terugkeer 
van uitgeprocedeerde landgenoten? 

De rol die zelforganisaties en ondersteunende organisaties hebben ten aanzien van de beeldvorming 
over mogelijke terugkeer is in de gesprekken met respondenten zelden expliciet aan bod gekomen. 
Bij een deel van de respondenten spelen zelforganisaties een rol als eon van de informatiebronnen 
over het herkomstland, de asielprocedure dan wel over het terugkeerbeleid. De standpunten over 
terugkeer van de zelforganisaties waren in belangrijke mate terug te vinden bij de respondenten, 
maar de meeste respondenten refereerden slechts zelden aan zelforganisaties man veeleer aan hun 
persoonlijke situatie. 

Vooralsnog lijkt de beeldvorming over terugkeer bij de respondenten niet wezenlijk te worden 
beinvloed door zelforganisaties. Standpunten van respondenten over de (on)mogelijkheid van 
terugkeer vinden we terug bij de zelforganisaties en vice versa. De inclruk bestaat niet dat 
zelforganisaties in de beeldvorming over terugkeer dominant zijn in standpuntbepaling over 
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terugkeer. Zelforganisaties kunnen standpunten wel versterken via een onderbouwing met feiten en 
extra infonnatieverschaffmg. 

Intrigerender is de vraag of zelforganisaties betrokken moeten worden bij de formulering van 
aspecten van het terugkeer- en remigratiebeleid. Zelforganisaties van vluchtelingen en asielzoekers 
zullen zich doorganns verzetten zich tegen een terugkeerbeleid; een beleid dat haaks staat op 
doelstellingen van de zelforganisaties als het ondersteunen van asielzoekers en vluchtelingen bij het 
verkrijgen van intemationale beschenning. Afhankelijk van de gepercipieerde veiligheidssituatie in 
de landen van herkomst is het wellicht zinvol en mogelijk de in Nederland wonende 
vluchtelingengemeenschap te betrekken bij aspecten van terugkeer- en wellicht in nog sterkere mate 
remigratiebeleid. Het betrekken van bijvoorbeeld de Somalische en de Bosnische gemeenschap bij 
reconstructie- en ontwikkelingsprojecten in Somalie en Bosnie, waarbij voor genaturaliseerden, 
statushouders en uitgeprocedeerden kansen bij terugkeer worden geboden, kan een weg zijn om 
tenigkeer en remigratie bespreekbaar te maken. Dit geldt in gevallen waar terugkeer onder veilige 
omstandigheden plaats kan vinden. 
Het te laat betrekken van de Ethiopische zelforganisatie bij het opzetten van het pilot-project in 
Ethiopie heeft in ieder geval niet bijgedragen aan een positieve beeldvorming over het project. De 
vraag blijft of in dit geval verwacht kan worden dat een zelforganisatie die gebaseerd is op 
doelstellingen die terugkeer uitsluiten, ooit kan bijdragen aan een positieve beeldvonning over het 
project. De poging een overeenkomst te sluiten met de Somaliland autoriteiten over de terugkeer 
van 'illegale migranten' heeft kwaad bloed gezet bij de Somaliters en hun organisaties. Juist bij deze 
organisaties is ook kennis en een zekere bereidheid mee te werken aan realistische wederopbouw-
programma's, waarbij hier verblijvende Somahers betrokken kunnen worden. Ten aanzien van Iran 
lijkt het weinig zin te hebben om zelforganisaties te betrekken bij enige vorm van terugkeerbeleid. 
De indruk bestaat dat in de huidige politieke context terugkeer onbespreekbaar is, en dat terugkeer 
zowel bij de zelforganisatie als bij de respondenten sterk in de taboe-sfeer zit. De rol van de 
ambtsberichten, en de daarop gevolgde politieke rel over de met-monitoring van uitgezette Iraniers, 
heeft het wantrouwen in de intenties van de Nederlandse regering in deze vergroot. Het bieden van 
een kans op een nieuwe of heropende procedure na gebleken gebreken in de ambtsberichten over 
Iran kan wellicht het vertrouwen in het Nederlandse beleid herstellen. 
Angolese organisaties bieden gezien hun standpunt over de onmogelijkheid van tenigkeer naar  

Angola eveneens weinig aansluitingspunten om hen bij terugkeerbeleid te betrekken. 

Tenslotte moet ook vermeld worden dat lang met iedereen andere landgenoten opzoekt of graag bij 
organisaties van en voor landgenoten betrokken wil worden. Sommige respondenten wantrouwen 
andere landgenoten zelfs of proberen nadrukkelijk hun draai in de Nederlandse omgeving te vinden 
buiten de contacten met landgenoten om. 

5.3 Informatieverschaffmg; de wijze, mate, betrouwbaarheid en rot 
van informatie bij afwegingen over terugkeer 

De derde onderzoeksvraag luidt: 

Op welke wijze en in welke mate worden afgewezen asielzoekers geinformeerd over deze 
condities die van belang worden geacht voor de afweging van bereidheid tot terugkeer? 
Welke bronnen verschaffen deze informatie, hoe frequent en up to date is deze 
informatievoorziening aan afgewezen asielzoekers? 
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De meeste respondenten beschikken niet of nauwelijks over directe infonnatie over de situatie in 
het herkomstland. Respondenten van vier van de vijf nationaliteiten zeggen (bijna) geen contact te 
onderhouden met familieleden en vrienden die zijn achtergebleven. Zij weten niet waar 
familieleden en vrienden zijn, of vinden het gevaarlijk of pijnlijk om contact met hen op te nemen, 
of contact is eenvoudigweg niet mogelijk omdat het post- en telefoonverkeer niet of zeer gebrekkig 
functioneert. Zij moeten het daarom hebben van contacten met landgenoten in Nederland en andere 
(asiel)landen en van de media. 
Wel onderhouden de meeste statushouders min of meer regelmatig contact met het herkomstland. 
Het is daarom niet verwonderlijk dat het merendeel van de Bosnische respondenten die in de eerste 
helft van de jaren negentig naar Nederland lcwamen, rechtstreeks contact onderhoudt met Bosnia. 
Onder hen zijn immers veel statushouders, en na het Dayton-akkoord zijn de mogelijkheden om 
met Bosnia te communiceren aanzienlijk toegenomen. Naast telefonisch en briefcontact 
onderhouden sommigen contact per fax en E-mail. De Dublin-claimanten uit Bosnia echter geven 
aan zelden of nooit rechtstreeks contact met Bosnie te onderhouden. Ook hun behoefte aan nieuws 
over de situatie ter plaatse is miniem. (NB. Sommigen zijn (tijdelijk) teruggeweest en hebben de 
situatie ter plekke zelf ervaren.) 

Voor alle groepen respondenten die wel belangstelling hebben voor de situatie in het herkomstland 
(een enkele individuele respondenten daargelaten), vormen contacten met landgenoten - in 
Nederland en andere asiellanden - een belangrijke informatiebron. Zo is men benieuwd naar de 
ervaringen van nieuwkomers met dezelfde nationaliteit. 
De orale cultuur van de Somahers maakt dat men elkaar regelmatig opzoekt en opbelt om het 
laatste nieuws uit te wisselen. In meer georganiseerd verband spelen de zelforganisaties een rol bij 
de informatie-uitwisseling. Met name de Ethiopische en Angolese respondenten noemen hun 
zelforganisaties als belangrijke organen om meer aan de weet te komen over de situatie in het 
herkomstland. Deze zelforganisaties onderhouden dan ook intensieve contacten met de 
oppositiepartij in het herkomstland en met afdelingen daarvan in het buitenland. Langs deze weg 
krijgen zij informatiemateriaal in de vorm van kranten en tijdsschriften. Ook beschikken de 
oppositiepartijen over Internet-sites. Omdat bij Iranian en Somahers vele, elkaar beconcurrerende 
zelforganisaties actief zijn, wordt informatieverschaffing vanuit deze kanalen met meer wantrouwen 
bekeken. Bij de Bosniers tenslotte ligt het accent bij informatieverschaffing door zelforganisaties 
meer op de situatie in Nederland (het asiel- en inburgeringsbeleid) dan bij de situatie in het 
herkomstland. 

De respondenten hebben over het algemeen een goede toegang tot informatiebronnen over de 
situatie in het herkomstland. Binnen en buiten het verband van zelforganisaties wordt informatie 
ingewonnen middels allerlei vormen van media. Genoemd worden kranten - Nederlands, 
regeringskranten uit het herkomstland, oppositionele kranten; radio - de BBC en Voice of America 
in de eigen taal; televisie - Nederlands, CNN, BBC, TV5 (Frans), MBC (Arabisch) en middels de 
satelliet kan men soms televisiekanalen uit het herkomstland ontvangen. Ook Teletekst wordt 
genoemd als informatiebron; tijdschriften - Amnesty International, Internationale Samenwerking, 
Africa Watch, tijdschriften in de eigen taal zoals Jeune Afrique; Internet tenslotte wordt ook 
genoemd als informatiebron. 
De houding ten opzichte van de media verschilt van respondenten die al hun informatiebronnen 
betrouwbaar achten tot respondenten die zich tegenover alle informatie zeer kritisch opstellen. De 
Bosniers, die de mogelijkheid hebben om informatie van de verschillende etnische groepen te 
ontvangen, zijn daardoor gedwongen het nieuws kritisch te bekijken en te vergelijken. Iraniers zijn 
in de gelegenheid nieuws van verschillende oppositiegroepen te ontvangen en vergelijken. Ook 
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zeggen enkelen van hen de Nederlandse berichtgeving met een flinke korrel zout te nemen. 
Ethiopische en Somalische respondenten klagen erover dat Nederland weinig aandacht besteed aan 
de situatie in hun herkomstlanden. Onafhankelijke informatiebronnen als Amnesty International en 
Africa Watch genieten een groot vertrouwen onder de respondenten. 
Tenislotte bezien respondenten van alle nationaliteiten berichtgeving door de (eventuele) overheid 
van hun herkomstlanden met grote argwaan. 

De interesse onder respondenten naar het Nederlandse terugkeer- en remigratiebeleid is een stuk 
minder dan hun interesse naar de situatie in het herkomstland. De meeste respondenten hebben wel 
over dit beleid gehoord, maar zijn niet op de hoogte van de precieze invulling daarvan en willen 
ook met meer weten. 
Wel zijn er nog verschillen in de mate waarin respondenten van de verschillende nationaliteiten van 
het beleid op de hoogte zijn en hierin interesse tonen: 
Voor Iran bestaat geen specifiek terugkeerbeleid. Wel zijn alle Iraanse respondenten in meer of 
mindere mate op de hoogte van het Nederlandse asielbeleid ten aanzien van Iran. Zij voelen een 
groot wantrouwen ten opzichte van dit beleid en de motieven daarachter. 
De kennis van het terugkeer- (en remigratie)beleid onder de overige vier groepen respondenten 
verschilt. De meeste Somalische respondenten hadden nog nooit van terugkeerbeleid voor hun 
herkomstland gehoord. De enige respondent die binnen korte tijd na het gesprek zou terugkeren 
naar Somalie, vond dat alle asielzoekers beter zouden moeten worden geinformeerd over de 
REAN-regeling. De Bosnische statushouders noemden alleen de 50+regeling, en een enkeling 
noemde de look and see-regeling en een asbestproject als remigratie- en terugkeerregelingen die 
hen bekend waren. De infonnatie hadden zij 'van horen zeggen' en via een 
voorlichtingsbijeenkomst. (NB. Bij het merendeel van de gesprekken met Bosnische statushouders 
was de brochure met terugkeer- en remigratieregelingen nog met verschenen.) Onder de Dublin-
claimanten was de kennis over dit soort regelingen nihil. Bovendien gaven zij aan geen behoefte te 
hebben aan meer informatie. Bijna alle Ethiopische respondenten waren op de hoogte van het 
bestaan van gefaciliteerde terugkeer voor Ethiopia. Informatie hierover kregen zij via Nederlandse 
media, de VEN en in twee gevallen via respectievelijk een advocaat en de politie. De Angolese 
respondenten tenslotte waren op een na actief geinformeerd over gefaciliteerde terugkeer naar 
Angola. Met name de Vreemdelingendienst maar ook VluchtelingenWerk en in een geval de 
Sociale Dienst dienden als informant. Meer informatie haalden zij uit kranten en uit onderling 
contact. 
Het 'horen zeggen'-circuit leidt echter met altijd tot betrouwbare informatie. Ook de onderzoekers 
fungeerden in een aantal gevallen als mogelijke vraagbaak. 
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6 	Beleidsaanbevelingen 

Het onderzoek dient om beter gefundeerde oordelen te kunnen geven op de volgende 
beleidsvragen: 

1. 	In hoeverre is medewerking aan gefaciliteerde terugkeer een realistische 
optie voor de verschillende landen ten aan7ien waarvan op dit moment beleid 
gericht op bevordering van terugkeer wordt gevoerd? 

2. 	Op welke wijze kan de inzet van terugkeerbeleid (c.q. remigratiebeleid ten 
aanzien van Bosnia) worden bevorderd? 

De eerste beleidsvraag betreft de condities voor een realistisch terugkeerbeleid. De tweede 
beleidsvraag betreft de invulling van een terugkeer- dan we! reraigratiebeleid. 

Ad 1) In hoeverre is medewerking an gefaciliteerde terugkeer een realistische optie voor de 
verschillende landen ten aan7ien waarvan op dit moment beleid gericht op de bevordering van 
terugkeer wordt gevoerd? 

Deze vraag betreft alleen de facilitering van de terugkeer van hen die afgewezen zijn als 
asielzoekers en Nederland moeten verlaten. Voor vier van de vijf in dit onderzoek betrokken 
landen wordt een beleid gevoerd op de bevordering van terugkeer. Het betreft Ethiopie, Angola, 
Somaliland en Bosnie. Aileen voor Iran wordt geen specifiek op terugkeer gericht beleid gevoerd. 
Het onderzoek last zien dat er onder de respondenten weinig animo is om deel te nemen aan een 
gefaciliteerde terugkeer, en dat de landelijke deelnamecijfers aan de gefaciliteerde 
terugkeerprogramma's zeer gering zijn. In algemene zin leert dit onderzoek dat verwachtingen over 
deelname an dit soort programma's aanzienlijk naar beneden moeten worden bijgesteld. 
Voor Somaliland en Angola is de realistische optie voor een beleid gericht op gefaciliteerde 
terugkeer achterhaald door de politieke werkelijkheid. 
De overeenkomst met de autoriteiten van Somaliland is in praktische zin een dode letter gebleken. 
De autoriteiten van Somaliland hebben medewerking an de overeenkomst voor wat betreft niet-
IOM alsook onvrijwillige terugkeer in laatste instantie opgezegd. In algemene zin kunnen we ons 
afvragen hoe realistisch het is een dergelijke overeenkomst al te sluiten met autoriteiten van een 
formeel niet-erkend land, waarvan bovendien de politieke en territoriale reilcwijdte van het gezag 
wordt betwist. 
De gefaciliteerde terugkeer naar Angola is door het in volle hevigheid oplaaien van de 
burgeroorlog volstrekt onrealistisch geworden. 
Voor Iran is geen specifiek gefaciliteerd terugkeerbeleid ontwikkeld, maar de politieke discussie en 
verwarring in Nederland over de mogelijkheden van monitoring van teruggestuurde Iraniers geeft 
aan dat de tijd niet rijp is voor een gefaciliteerde terugkeer. Hiemaast lijkt het weinig realistisch in 
de gegeven politieke verhoudingen in Iran aldaar een veilig gefaciliteerd terugkeerbeleid op te 
zetten. 
De politieke situatie in Ethiopia en Bosnia lijken relatief wat betere aansluitingspunten te bieden 
voor een gefaciliteerd terugkeerbeleid, en met name voor Bosnie ook voor een remigratiebeleid, 
dan de clrie eerder genoemde landen. In de praktijk is de deelname aan de verschillende regelingen 
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voor (niet)statushouders voor Bosnie echter zeer beperkt en verloopt het gefaciliteerde terugkeer-
project naar Ethiopie moeizaam; de aantallen terugkeerders zijn zeer laag. 

De vraag van het hoe en waarom van de landenkeuze bij het opzetten van een gefaciliteerd 
terugkeerbeleid is van evident belang voor het mogelijk welslagen van een dergelijk beleid. Eerst 
zal de vraag beantwoord moeten worden of en zo ja onder welke omstandigheden een gefaciliteerd 
terugkeerbeleid opgezet kan worden. Voor het opzetten van een dergelijk beleid zullen de landen 
waarnaar teruggekeerd moet worden, in de perceptie van terugkeerders moeten voldoen aan een 
aantal noodzakelijke voorwaarden. Zij moeten in hun optie in de eerste plaats veilig zijn en 
vervolgens in termen van huisvesting, inkomen, gezondheidszorg en onderwijs een 
bestaansmogelijkheid en toekomstperspectief kunnen bieden. 
In het geval van Bosnie blijkt het buitengewoon moeilijk om de factoren veilige terugkeer, 
huisvesting en inkomen in het oorspronkelijke woongebied te realiseren. We noemen hier de 
kwestie van de (etnische) meerderheids- en minderheidsgebieden, de problemen van huisvesting 
(verwoeste huizen en huizen bewoond door vluchtelingen, vaak van andere etnische groepen) en de 
afwezigheid van de mogelijkheid tot het vinden van werk. 
In het geval van Ethiopia dient de vraag gesteld te worden of de terugkeer ook veilig en sociaal-
economisch verantwoord is voor groepen als de Amharen en Oromo's die nu buiten het centrum 
van de macht staan. 
In algemene zin lijkt het complex om herkomstlanden van asielzoekers via criteria te selecteren op 
de mogelijkheid van een veilige en verantwoorde terugkeer van afgewezen asielzoekers, en 
vervolgens een realistisch terugkeerbeleid op te zetten. 
Voor een aantal landen waarvoor een terugkeerbeleid is ontwikkeld, bleek door nieuwe politieke 
ontwikkelingen medewerking aan gefaciliteerde terugkeer geen realistische optie. 

Zoals eerder gezegd blijkt in de praktijk het ammo onder de respondenten van het onderzoek om 
deel te nemen aan het terugkeerbeleid, voor alle landen waarvoor vormen van terugkeerbeleid zijn 
ontwikkeld, zeer beperkt te zijn. Het is dan ook de vraag wat de gronden zijn van een continuering 
van een op specifieke landen gericht terugkeerbeleid in de zin van een gefaciliteerde terugkeer van 
hen die anders gedwongen uitgezet zouden worden. Medewerking aan de eigen uitzetting is in de 
ogen van uitgeprocedeerden zodanig onrealistisch dat daarmee het verschil tussen een kale 
uitzetting met behulp van de sterke arm en een gefaciliteerde terugkeer met relevant is. Bovendien 
versterkt het economische aspect van de gefaciliteerde terugkeer het verzet tegen deelname, vooral 
van hen die niet geassocieerd willen worden met economische migranten. 

Naast de landengebonden terugkeerprogramma's bestaat er het basale terugkeerprogramma 
(REAN), uitgevoerd door de IOM, waarvoor geen landencriterium bestaat. Via de REAN kunnen 
asielzoekers in zekere zin regulier en betrekkelijk anoniem terugkeren in vergelijking met 
gedwongen uitzetting of deelname aan (pilot)terugkeerprogramma's gericht op gefaciliteerde 
terugkeer. 
De fundamentele vraag lijkt gewettigd of het wel verstandig en noodzakelijk is voor gefaciliteerde 
terugkeer een beperking tot een aantal landen te maken. Wellicht is het verstandiger 
terugkeerregelingen niet aan landen te binden, maar een algemeen terugkeerbeleid te hanteren voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers, wat van toepassing kan zijn in alle situaties waarin het principe van 
non-refoulement met geschonden wordt en waarin van een veilige en waardige terugkeer sprake is. 
Gedacht zou kunnen worden om de REAN-regeling van de IOM wat ruimer te faciliteren. 
Hiernaast kan altijd voor een specifiek land of voor een specifieke situatie een project gerealiseerd 

85 



worden om aan een bijzondere behoefte van terugkeerders te kunnen voldoen (bijvoorbeeld een 
huisvestingsproject in Bosnia). 

ad 2) Op welke wijze kan de inzet van terugkeerbeleid (c. q. remigratiebeleid ten 
aanzien van Bosnia) worden bevorderd? 

Het onderzoek leert dat slechts enkelen aan het huidige terugkeerbeleid deelnemen. Het 
terugkeerbeleid heeft wellicht neveneffecten op andere terreinen. Zo hebben we gezien dat 
het aantal verwijderbaren (van de onderzochte groepen) in de decentrale opvang in hoge 
mate gedaald is, terwijI niet van verhoogde terugkeer gesproken kan worden. Dit betekent 
dat het aantal uitgeprocedeerden in de illegaliteit zal zijn toegenomen en/of dat 
uitgeprocedeerden naar andere landen zijn vertrolcken. Hiemaast kan een ander effect 
meespelen, namelijk dat van een verlaagde instroom van nieuwe asielzoekers uit de 
betreffende landen als gevolg van een afschrikweldcende werking. Dit effect hebben we niet 
lcunnen meten. 

Gevraagd op welke wijze de inzet van terugkeerbeleid (c .q. remigratiebeleid voor 
statushouders) kan worden bevorderd, kan op basis van het onderzoek het volgende gezegd 
worden: 

a. 	Er komen geen aanwijzingen uit het onderzoek voort op basis waarvan gesteld kan 
worden dat door een specifieke beleidsinzet (facilitering) de terugkeer van uitgeprocedeerde 
asielzoekers kan worden bevorderd. Zo kunnen financiele prikkels ook een 
tegenovergesteld effect hebben. Men voelt zich als economisch migrant behandeld en wil 
niet op die wijze terugkeren. 

b. 	Het onderzoek leert dat in een aantal gevallen specifiek remigratiebeleid voor 
statushouders, met name de 50+regeling, als gunstig en remigratiebevorderend wordt 
gezien door respondenten (m.n. Bosniers). Het aantrekkelijke hiervan is een 
inkomensvervangende uitkering, en de vraag is tijdens het onderzoek wel gesteld waarom 
dit niet ook voor jongere statushouders (voor een bepaalde periode) zou kunnen gelden. 
Tevens blijkt bier voor hen die ituniddels Nederlander zijn geworden een belemmering te 
liggen: de regeling geldt in zijn huidige vorm alleen voor niet-Nederlanders. 

c. 	Het onderzoek heeft laten zien dat voor asielzoekers de lange onzekere verblijfsduur 
in Nederland in grote lijnen leidt tot een tot het laatste moment blijven hopen op een 
erkenning of verblijfstitel. De zeer lange duur van de procedures heeft geen positief effect 
op de terugkeer. Deze lange verblijfsduur in onzekerheid blijkt eerder tot zielcte en apathie 
te leiden. Er zijn indicaties dat kortere procedures en daarmee een kortere verblijfsduur tot 
minder emstige gevolgen leiden voor de wil en het vermogen van betrokkenen om 
verschillende optics voor de toekomst bespreekbaar te houden, inclusief die van terugkeer. 
Naast een beleid gericht op kortere procedures zou overwogen kunnen worden bij 
overschrijding van een zekere proceduretermijn (bijvoorbeeld drie jaar) en de daarmee vaak 
gepaard gaande emstige psychische gevolgen van een geisoleerd onzeker bestaan voor 
betrokkenen, op humanitaire gronden zonder meer over te gaan tot het verlenen van een 
verblijfsstatus. Een dergelijke algemene maatregel verlicht niet alleen de situatie voor de 
betrokken asielzoekers, maar betekent tevens een verlichting voor het juridische- en het 
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opvangapparaat. Bij deze drie jaar terrnijnstelling moet de formele duur van de procedures 
zoveel korter zijn dan drie jaar dat deze maatregel op zich geen prernie wordt op 
doorprocederen. 

d. 	Terugkeerprogramma's (zoals de pilot-projecten) die qua deelname alleen openstaan 
voor uitgeprocedeerden, zouden wellicht aan prestige kunnen winnen als ook statushouders 
aan deze programma's zouden kunnen deelnemen. Zij die de Nederlandse nationaliteit 
verworven hebben lijken deelname aan projecten eerder aan te durven, mits zij de 
Nederlandse nationaliteit mogen behouden. 

e. 	Het verdient aanbeveling beleid gericht op doonnigratie een belangrijker gewicht 
toe te kennen. Het onderzoek leert dat onder de respondenten meer personen te vinden zijn 
die zouden willen meewerken aan doormigratie dan aan terugkeer. Al betreft de huidige 
doonnigratie via de IOM beperkte aantallen, de feitelijke deelname is hoger dan aan de 
specifieke landengebonden tenigkeerprogramma's. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de 
mogelijkheden beperkt zijn afhankelijk van de bereidheid van andere landen om 
doormigranten op te nemen. 

f. 	De basale terugkeerregeling (REAN) die wordt uitgevoerd door de IOM verdient 
meer aandacht. Hoewel met de indruk bestaat dat de REAN- regeling onbekend is bij de 
doelgroep en met name bij tussenpersonen, is het in overweging te nemen de REAN al in 
vroeg stadium (tijdens de procedure) bekend te maken bij de asielzoekenden. Vermeden kan 
worden dat individuen niet op de hoogte zijn van het feit dat er in principe altijd nog een 
andere mogelijkheid is tot terugkeer dan gedwongen uitzetting. 

87 



Gebruikte afkortingen 

AC: Aanmeldcentrum 
AZC: Asielzoekerscentrum 
COA: Centraal orgaan Opvang Asielzoekers 
FSAN: Federatie voor Somalische Associaties in Nederland (FSAN) 
GTAA: Gefaciliteerde Terugkeer Afgewezen Asielzoekers 
INDIAC: Immigratie- en NaturalisatieDienst Informatie- en Analysecentrum 
IND: Immigratie- en Naturalisatiedienst 
INLIA: Intemationaal Netwerk voor Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers 
IOM: Internationale Organisatie voor Migratie 
KVT: Knooppunt Vrijwillige Terugkeer 
LIZE: Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen 
MOB: Met Onbekende Bestemming (vertrolcken) 
NGO: Niet-Gouvernementele Organisatie 
NMI: Nederlands Migratie Instituut 
OC: Onderzoeks- en Opvangcentrum 
PIVON: Platform Iraanse Vluchtelingenorganisaties in Nederland 
REAN: Return and Emigration of Asylumseekers in The Netherlands 
RQN: Return of Qualified Nationals 
ROA: Regeling Opvang Asielzoekers 
TKB: Terugkeerbureau 
UAF: Universitair Asielfonds 
UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees 
VC: VerwijdercentrumNertrekcentrum 
VEN: Vereniging voor 
VON: Vluchtelingen Organisaties Nederland 
vtv: vergunning tot verblijf 
VVN: Vereniging VluchtelingenWerk Nederland 
vvtv: voorwaardelijke vergunning tot verblijf 
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REAN Terugkeerprogramma uitvoeringsregeling, IOM 	 105 
Informatie over de Basisremigratiesubsidieregeling en de 	 110 
Remigratieregeling 1985 (50+ regeling), SVB 
Hoofdpunten terugkeerprogramma Ethiopie, NMI 	 122 

Hoofdpttnten terugkeerprogramma Angola, NMI 	 123 
Gefaciliteerde terugkeer naar Somaliland 	 124 
Look and See-regeling 	 125 
Return of Qualified Nationals (RQN), IOM 	 126 
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Situatie 	Ethiopia 	Iran 	Somalia 	Bosnia 	Angola 	Totaal 
asiel  
A-status 	2 	- 	2 	8 	- 	12 

C-status 	- 	- 	1 	- 	- 	1 
vvtv 	 - 	- 	1 	- 	- 	1  
in procedure 	1 	5 	5 	- 	3 	14 
- le asiel- 
aanvraag  
in procedure 	3 	1 	1 	3 	1 	9 
- 2e/3e asiel- 
aanvraag 	 . 
uitgeprocedeerd 	9 	7 	6 	1 	6 	29  
Dublin-claim 	- 	- 	1 	9 	- 	10  
Totaal 	15 	13 	17 	21 	10 	76 

Sekse 	Ethiopia 	Iran 	Somalia 	Bosnia 	Angola 	Totaal  
Man 	13 	12 	13 	14 	9 	61  
Vrouw 	2 	1 	4 	7 	1 	15  
Totaal 	15 	13 	17 	21 	10 	76 

Tabel la: Onderzoeksrespondenten ingedeeld naar herkomstland en sekse 

Tabel lb: Onderzoeksrespondenten ingedeeld naar herkomstland en situatie m.b.t. 
asielaanvraag 
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Juridische 	Naam regeling 	Ethiopia 	Iran 	Somalie 	Bosnia 	Angola 
status  
geen 	REAN 	ja 	ja 	ja 	ja 	ja 
verblijfs- 
recht  
(bijna) 	Gefaciliteerde 	ja 	n.v.t. 	n.v.t. 	n.v.t. 	ja 
uitgepr. 	terugkeer  
A-status, 	Basisremigratie- 	alleen 	alleen 	alleen 	alleen 	alleen 

regeling 	voor 	VoOr 	VOOr 	voor 	voor 
VtV-hum. 	 A-status 	A-status 	A-status 	A-status 	A-status 

50 +regeling  
.VVtV 	Look&See- 	ri.v.t 	n.v.t. 	n.v.t. 	ja 	n.v.t. 

regeling  
Return of 	n.v.t. 	n.v.t. 	n.v.t 	ja 	n.v.t. 
Qualified 
Nationals (RQN)  

n.v.t. 	ROBBAG - 	n.v.t 	n.v.t. 	IL v.t. 	ja 	n.v.t. 
fonds voor 
ontheemden  
FARRN- 	n.v.t. 	n.v.t. 	n.v.t. 	ja 	n.v.t. 
zeltbouw- 
programma 

Ethiopia 	Iran 	Somalia 	Bosnie 	Angola  
Terugkeer 
1996 	 20 	122 	0 	113 	5 
1997 	 10 	66 	6 	29 	11 
1998 (t/m 30 	4 	42 	1 	 102 	2 
sept.) 	 . 	 _ 
Doormigratie 
1996 	 3 	90 	13 	52 	0 
1997 	 15 	92 	3 	20 	0 
1998 (t/m 30 	8 	71 	5 	 14 	0 
sept.) 

Schema 1: Schematisch overzicht van bestaande terugkeer- en remigratieregelingen 
(okt. 1997 - jan. 1999) voorzover van toepassing op (voormalige) asielzoekers en 
vluchtelingen tilt Ethiopie, Iran, Somalie, Bosnie en Angola naar herkomstland 

NB. Voor detaillering van uitvoering(sorganen), zie bijgevoegde teksten van de regelingen. 

Tabel 2: Aantal personen van vijf geselecteerde nationaliteiten dat in 1996, 1997 en 
1998 (t/m 30 september) vertrokken is via de Terugkeerregeling REAN en via 
doormigratie 

Bron: Terugkeerbureau IOM, Den Haag 
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1997 	 Bemiddeling/Informatie- 	Daadwerkelijk 
verschaffmg via NMI teniggekeerde of 

doorgemigreerde 
vluchtelingen/asielzoekers  

Vluchtelingen 	 969 (totaal) 	 Ethiopia 	0 
Iran 	0 
Somalie 	0 
Bosnia 	435  

Asielzoekers 	 581 (totaal), van wie: 	onbekend 	. 
Ethiopiers 	50 
Iraniers 	172 
Somaliars 	90 
Bosniers 	161  

Beide 	 850 verzoeken om 	onbekend 
informatie en bemiddeling 
bij doormigratie 

Onderwerp 	Ethiopiers 	Iraniers 	Somahers 	Bosniers 	Angolezen  
Basisregeling 	0 	 8 	 1 	 80 	1  
50 +regeling 	1 	 2 	 1 	 201 	0  
Doormigratie 	6 	 68 	10 	12 	0  
Terugkeer- 	0 	 0 	 0 	 8 	 0 
optie  
TKR (I0M) 	1 	 3 	 1 	 0 	 0  
Ondernemer- 	0 	 0 	 0 	 7 	 0 
schap  
Scholing 	0 	 0 	 0 	 2 	 0  
Nationaliteit 	0 	 1 	 0 	 2 	, 1  
Infopakket 	1 	 1 	 0 	 7 	 0  
Algemeen 	0 	 4 	 1 	 28 	0  
Anders 	0 	 0 	 0 	 9 	 2 

Tabel 3: Aantal vluchtelingen en asielzoekers van vijf geselecteerde nationaliteiten 
voor wie het NMI heeft bemiddeld en/of informatie heeft verschaft over remigratie, 
doormigratie en terugkeer (1997); en het aantal vluchtelingen (-huishoudens) dat 
daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de remigratieregelingen 

Bronnen: NMI, Utrecht; Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen 
NB. Deze informatie is niet ingewonnen voor de Angolezen, die later in het onderzoek 
werden betrokken. 

Tabel 4: Informatieverschaffmg door de NMI aan vijf geselecteerde nationaliteiten, 
aantallen contacten per soort informatie, eerste hefft 1998 

Bron: NMI, Utrecht 

5  Volgens opgave van de Sociale Verzekeringsbank (dd. 5 februari 1998) zijn er in 1997 wat betreft Bosnie 29 
BSR-gerechtigden en vonden in 1997 tevens 3 REM-toekenningen plaats, wat de stand van de REM-
uitkeringen ultimo 1997 op 14 eenheden bracht. Het aantal toekenningen over 1997 is dus kleiner dan het aantal 
hier genoemde gerechtigden/uitkeringen eind 1997. 
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Kerugegevens 	Peildatum 	Ethiopiers 	heathers 	Somaliers 	Bosniers 	Angolezen 

Aantal (n) 	oh. 1997 	348 	1.417 	639 	348 
juli 1998 	183 	 516 	102 	153  

% man 	 okt. 1997 	61% 	66% 	60% 	64% 
juli 1998 	60% 	 57% 	61% 	67%  

% 0- 19 jr. van 	oh. 1997 	9% 	25% 	26% 	30% 
totaal 	 juli 1998 	11% 	 25% 	26% 	30% 

	 - 
% 20-39 jr. 	oh. 1997 	95% 	78% 	91% 	78% 
van personen 	juli 1998 	96% 	 88% 	78% 	95% 
> 19 jr. 

% alleenstaand/ 	ob. 1997 	96% 	73% 	88% 	70% 
alleengaand 	juli 1998 	99% 	 83% 	66% 	58% 

centrale 	okt. 1997 	33 (9%) 	383 (27%) 	166 (26%) 	118 (34%) 	- 
opvang 	 juli 1998 	49 (27%) 	- 	 323 (63%) 	51 (74%) 	111 (73%) 

% decentrale 	oh. 1997 	315 (91%) 	1.034 	473 (74%) 	230 (66%) 	- 
opvang 	 juli 1998 	134 (73%) 	(73%) 	193 (37%) 	18 (26%) 	42 (27%) 

Tabel 5: Enkele kerngegevens ten aanzien van verwijderbaren van vijf geselecteerde 
nationaliteiten, op basis van een ruwe schatting, op twee tijdstippen: oktober 1997 en 
juli 1998 

Bron: INDIAC, Ministerie van Justitie 

NB. Niet alle subtotalen tellen op tot het gegeven totaal. % man = % man van alien van 
wie het geslacht is gegeven; 20-39 jr. = % 20-39-jarigen van wie de leeftijd is gegeven, 
enz. Alle percentages zijn het percentage van het (sub)totaal waarover gegevens bekend 
zijn. 
NB. Van Iraniers beschikken we alleen over gegevens van oktober 1997, omdat deze groep 
in de tweede onderzoeksfase uit het onderzoek verdween. 

Van Angolezen beschikken we alleen over gegevens voor juli 1998, omdat deze groep 
pas in de tweede onderzoeksfase in het onderzoek werd betrokken. 
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Status 	Peildatum 	Ethiopiers 	Iraniers 	Somahers 	Bosniers 	Angoleze 
n 

A-status 	1 nov. 1997 	4 	200 	3 	57 	- 	. 
1 juni 1998 	1 	- 	3 	6 	1  

VtV 	1 nov. 1997 	17 	206 	102 	29 	- 
1 juni 1998 	8 	- 	83 	14 	13  

VVtV 	1 nov. 1997 	n.v.t. 	n.v.t. 	218 	102 	- 
1 juni 1998 	n.v.t. 	- 	125 	39 	n.v.t. 

1 november 1997 	1 juni 1998  
Ethiopiers 	1 	 1  
Iraniers 	14 	 -  
Somaliers 	4 	 15  
Bosniers 	16 	 0  

_ Angolezen 	- 	 0 

Tabel 6a: Statushouders van vijf geselecteerde nationaliteiten in centrale opvang, 
per 1 november 1997 en per 1 juni 1998 

Bron: COA, Rijswijk 

Tabel 6b: Statushouders van vijf geselecteerde nationaliteiten in decentrale opvang, 
per 1 november 1997 en per 1 juni 1998 

Bron: COA, Rijswijk 

NB. Voor Iraniers beschikken we alleen voor gegevens van 1 november 1997, omdat deze 
groep in de tweede onderzoeksfase uit het onderzoek verdween. 

Voor Angolezen beschikken we alleen over gegevens van 1 juni 1998, omdat deze 
groep pas in de tweede onderzoeksfase bij het onderzoek werd betrokken. 
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Nationaliteit 	Peildatum 	0-11 mnd. 	12-23 mud. 	24-36 mnd. 	>36 mud. 	Totaal  
Ethiopie 	1 oh. 1997 	3 	10 	28 	595 	636 

1 juni 1998 	4 	7 	 14 	574 	599  
Iran 	1 oh. 1997 	10 	56 	193 	1.043 	1.302 

1 juni 1998 	- 	 - 	 -  
Somalie 	1 oh. 1997 	53 	121 	394 	1.006 	1.574 

1 juni 1998 	40 	74 	181 	1.097 	1.392  
Bosnie 	1 oh. 1997 	6 	15 	65 	365 	451 

1 juni 1998 	0 	3 	 0 	 93 	96  
Angola 	1 okt. 1997 	 - 	 - 	 - 

1 juni 1998 	5 	9 	44 	246 	304 

Nationaliteit 	Peildatum 	0-11 mnd. 	12-23 mud. 	24-36 mid. 	>36 mud. 	Totaal  
Ethiopie 	1 oh. 1997 	54 	26 	57 	48 	185 

1 juni 1998 	69 	36 	22 	77 	204  
Iran 	1 oh. 1997 	673 	785 	1.718 	764 	3.942 

1 juni 1998 	- 	- 	 - 	 - 
Somalie 	1 oh. 1997 	688 	433 	1.052 	317 	2.491 

1 juni 1998 	1.187 	361 	526 	933 	3.007  
Bosnie 	1 oh. 1997 	124 	51 	98 	47 	322 

1 jttni 1998 	1.667 	118 	44 	98 	1.927  
Angola 	1 okt. 1997 	- 	- 	 - - 	 - 

1 juni 1998 	225 	169 	160 	291 	. 	845 

Tabel 7a: Verblijfsduur van vijf geselecteerde nationaliteiten in de centrale opvang, 
per 1 oktober 1997 en per 1 juni 1998 

Bron: COA, Rijswijk 

Tabel 7b: Verblijfsduur van vijf geselecteerde nationaliteiten in de decentrale opvang, 
per 1 oktober 1997 en per 1 juni 1998 

Bron: COA, Rijswijk 

NB. Voor Iraniers beschilcken we alleen voor gegevens van 1 oktober 1997, omdat deze 
groep in de tweede onderzoeksfase uit het onderzoek verdween. 

Voor Angolezen beschikken we alleen over gegevens van 1 juni 1998, omdat deze 
groep pas in de tweede onderzoeksfase bij het onderzoek werd betrokken. 
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. 	_ 
Kerngegevens 	 Bosniers (augustus 1996) 	Ethiopiers (maart 1997) 

Omvang populatie 	 22.563 	 3.480 (bij percentages is de 
gegeven totale populatie als N 
weergegeven) 

Statuspositie 
• -A-status 	 14.680 	 112 

- VtV 	. 	 633 	 862 	 . 
- VVtV 	 3.265 	 - 
- KONO 	 2.105 	 480 
- Afwijzing 	 962 	 1.784 
- Geen beslissing 	 709 	 - 
- Overigen 	 1.234 	 222 

Leeftijd 
- Percentage 0 - 20 jr. 	 31 % 	 20 % (N= 3.350) 
- Aandeel 21 - 40 jr. 	 66 % 	 91 % (N= 3.350) 

Op 21 jr. en ouder 
- aandeel 51 jr. en ouder 	16 % 	 2 % (N= 3.350) 

op 21 jr. en ouder 

Geslacht - mannen (%) 	 53 % 	 62 % (N= 3.339) 

Gezinsgrootte - 1 pers. (%) 	33 % 	 89 % (N= 2.827) 

Etnische samenstelling 	Bosniers6 	52 % 	(N= 907) 
onbekend 	42 % 	Amharen 	40 % 
Kroaten 	3 % 	 Eritreers 	31 % 
Serviers 	2 % 	 Ogadeni 	8 % 
overigen 	1 % 	Oromo ' s 	8 % 

Tigray 	6 % 
Overig 	7 % 

Geboorteregio 	 - 	 (N=140) 
Gonder 	5 % 
Hararge 	16% 
Shewa 	64% 
Tigray 	8 % 
Web o 	8% 

Opleiding - 	 (N=204) 
L.O. 	25 % 
V.O. 	62% 

• H.B.O. 	3 % 
Universiteit 	9 % 

voormaliee) asielzoekers in Nederland 
Tabel 8: Gegevens van de populatie Bosnische (eind augustus 1996) en Ethiopische (oktober 1997) 

Bron: INDIAC, Ministerie van Justitie. Gegevens op basis van het INDIS-bestand 
NB. De groep Ethiopiers is beperkt tot hen die tussen 1989 en 1996 een asielaanvraag hebben ingediend. De 
betrouwbaarheid van het cijfermateriaal kan niet volledig worden gegarandeerd. De gegevens zijn derhalve 
indicatief. Het is niet bekend of betrokkenen momenteel nog in Nederland verblijven; 
Bosniers zijn hier individuele asielzoekers met de Bosnische nationaliteit en met de Joegoslavische nationaliteit 
waarbij de etnische afkomst Bosnier is. De mate van nauwkeurigheid van de gegevens is niet vast te stellen. Zeker is 
dat de cijfers niet voor 100% nauwkeurig zijn. 

6  Het is hier Met duidelijk of hiermee Bosniacs (Bosnische moslims) worden bedoeld. 
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IOM: 	JUAN Terugkeerprogrammauitvoeringsregeling 

extkeerprrxarrrr tatwerinearegeling 
(behorend bdj en deal uitnakend van de brief van de 
Staatssecretaris van Justitie aan de Ldrecteur-Generaal van 
de ICM, d.d. 7 oktoller 1991, nr 142596/91/DVZ) 
StaatSCCUrant Mo. 250, 24 december 1991 

************************* ***************************** *************************** 

1. SChetS Nra11 het Terucrkeerorcgrarrma 

Bet Ter4ammprqxranria is se:richt op de bevcrdering van een humaan en effectief 
beleid vcor de texugkeer of hervestiging van bepaalde categorieen van vreemdelin-
gen. Cm die dcel te bereiken is een bureau voor het vrijwillig vextrek van 
vreemdelingen ingesteld. Net  bureau heeft tot taak het verlenen van bijdragen 
voor de vrijwillige.terugreis en de eerste periode van verblijf in het land van 
herkarst ama:vreendelingen, die op grond van de vreendelingenwetgeving niet in 
Nederland magemblijven en wensen terug te keen naar hun land van hexklarst en 
voldoen aan de hiercnder opgenaren voorwaarden. Ook kunnen bijdragen wcmden 
verstrekt voor vertrek naar een derde land, nits toelating in dat land gewaar-
borgd is. 

De hiervoor gencemde terugkeerbijdragen zijn vcomal bedbeld vcor de categcrie 
vreemdelingen die net toestemming van de cverheid bier te lande verblijft, na een 
eerste afwijzing van een vexzoek an een verblijfstitel. Gelet op het dcel van een 
humaan en effectief terugkeerbeleid worden andexe vreeudelingen niet bdj vcorbaat 
van het Ten4ceexprogramma uitgesloten, wilts dit niet het Nederlandse verwijde-
ringsbeleid doorkruist. In geval van illegaal verblijf of beperking van de 
bewegingsvrijheid c. q. inbewaringstelling zal derhalve steeds op individuele basis 
ash daze voorwaarde rrceten mden getoetst bdj de Inudgratie - en Naturalisatie-
dienst (IEND) van het Ministerie van JUstitie en/of de desbetreffende vreemdelin-
gendienst. 

Bet bedrag dat de Staatasecretaris van Obstitie beschikbaar stelt aan ICM voor de 
uitvoering van het Terugkeerprograrrna wordt jaarlijks tij dig bekend gemaakt. Fan 
vreemdeling kan geen rechten cntlenen aan dit programa voormver het hiervoor 
bedoelde bedrag dreigt te rden overschreden. De Staatssecretaris van Obstitie 
zal nadere aanwijzingen geven in geval van dreigende cverschrijding van het 
budget. 

2. Hat  

Bet bureau vcor het vrijuillig vextrek van vmeffdelingen, het zg. Terugkeerbureau, 
zal deel uitmaken van de Nissie van de Internationale Organisatie voor Migratie 
0:00 in Nederland (,!emiar: de Missie). De instelling van het Terugkeerbureau en 
de uitvoering van het Terugkeerprcgranne. zijn gebaseerd pp artikel I onder 5 en 
IV ander 1 a. NWT de overeerawast gesloten tussen het Koninlccijk der Nederlanden 
en de International Organization for Migration inzake de uitvcerende werkzaamheden 
van de Crganisatie in Nederland (rdb. 1990, 80). 

Het Terugkeerbareau uordt gevestigd in het ICM-kantoor aan de Mblenstraat 14 te 
's-GXavenhage, net een bijkantoor te Schiphol-Cost. Bet Terugkeerbureau heeft tot 
taak an aaavragen in bellandeling te nemen, de bdjdragen vast te stellen, de 
terugreis te arrangeren, vcorliChting te geven en voarlichting door derden te 
oo6r.ndinorem 
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In het bijkantcor te Schiphol-Oast is een rmtkmerker werkzaam die zargt war een 
good verlcop van de uitreis van de coatwmger van bijdragan, de uitreikirxg van de 
terigkeembijdragen en de athandeling van de formaliteiten. 
Hij is uitarikkelijk gernachtigd tot het uitreiken van de terugkeertijdragen. 

Het hoofd van de Missie draagt zorg voor de schriftelijke en mandelinge instruc-
ties aan de nedewerkers van bet Terugkentureau, inclusief de nedemerker te 
Schiphol-Cost, en is verantwoordelijk vow de inwerkingtreding' en uitvcering van 
het Taruglamslrargramma. 

3. Voorwaarden 

Voor de verlening van bijdragen aan vreetielingen op grand van het MmrIxOwtrTro-
9.xcmita. gelden, net inacttneming van het ander 1 gestelde, de vcagende vanrwaar-
den: 

a. de betrokkene heeft ziCh near Nederland begeven net de intent is zich aldaar te 
vestigen; 

b. de betrokkene'heschikt niet of niet meer over can verblijfstitel op grand van 
artikel 8, s, 9a of 10 van de Vreardelingenwet (9th. 1965, 40) en wenst 
vrijwilliguit Nederland te vertrelden; 

c. de betrokkene be.schikt that over vackmkde finanoiele middelen an zelfstandig 
uit Nederland te•vertrekken; 

d. de betzokkene is geen anderdaan van can Lid-Staat van de Europese Gerreenschap 
of van een.Staat, partij hij de overemilconst hetreffende de Europese &mad-
sche Rmizte; 

e. de betrokkene verleent medewerking aan het Tarugkeextureau dom.  het (laten) 
geven van infornatie en het opvolgen van instructies net het oog op zijn 
vett:Int; 

f. de betrokkene ziet af van het voeren van procedures ter verkrijgipg van een 
verblijfstitel of van uitstel van vertrek tilt Nederland; 

g. de betrokkene heeft niet een inkxreuk gepleegd op de openbare orde op grand 
waarvan zijn vertrek tilt Nederland een doadcruising zou betekenen van het 
strafrechtelijkevervolgingsbeleid; 

h. de betrakImne heeft niet carder bijdragen ontvangen op grand van het Terug-
kemlmxrcpagna of gebruik gernaakt van een andere, vergelijkhase vccrziening in 
Nederland - of in bet buitenland; 

i. de aanvreag van terugkeerhijdragen is niet gebaseerd pp oneigenlijke grocden; 
j. het vex-trek van de betrakkene kan feitelijk warden gereaflementi; 
k. de verlening Anma de bijdragen leidt niet tot averschrijding van de varmege de 

staatssepretaris.van Just itie aan last heschikbaar rstelde rijksbijdrage. 

Naast de vcacwaarden a tAn k geldt nog can aanvullende vcorwaarde indien het can 
vneetkaing betreft die niet net insemming van de overheid in Nederland ver-
blijft, dan wel die ondermorpen is aan een vx±jheidebeperkende maatregel op grald 
van de Vreenxielan.et: 

- vertrek tilt Nederland ander het Tenrgkeerpregranna betekent geen daadcui- 
sing van ccncrete naatregelen ter uitvoering van het verwijderingsbeleid. 

Tbelichtina 

ad a. 
Met het srallen van deze voormunte wardt workmen dat vfleadelingen, die 
voor een toperistisCh bezodk of qp dammxds in Nederland verblijven, can bercep 
Imtnen dcen op het Tenigkeerprqgerra teneinde him terug- of dcorreis te doen 
financieren. 
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ad b. 
Ten aanzien van doze vcorwaarde geldt dat het niet alleen vreemdelingen 
betreft die een aanvraag vocx eerste toelating hebben ingediend maar ook zij 
die een verzoek an voortgezet vexblijf hebben gedaan en degenen ten aanzien 
van wie nlet (larger) een verblijfsrechtelijke procedure aanhangig is. 

ad c. 
Of de'hetrokkene beschikt over voldcende financiele middelen uordt door het 
Ten4ceembureau getoetst op grand van door de IND te geven aanwijzingen. 

ad f.  
Deze voomwaarde client ertoe dat bij vertrek van de betrokkene aanhangige 
procedures wozden bedindigd, c.q. dat geen nieuwe procedures alsnog aanhangig 
worden gemaakt. In dit verband wordt met procedures gedoald op bezwaar- en 
(adidnistratieve) bercepsprocedures ter verkrijging van een verblijfstitel op 
grand van artikel 9, 9a of 10 van de Vreemdelingenwet, evenals voorlopige 
voorzienings-procedures waarin een verbod tot uitzetting van de betrckkene uit 
Nederland wordt gevraagd en heroepsprocedares bij de vreemdelingemkamer van de 
rechtbank. Met het cog op daze voorwaarde moet de betroikkene een verklaring 
oniertekerven dat aan daze vtoruearde zal warden voldaan. 

Tcetsing aan deze voorwaarde vergt steeds afstenming net de IM) en/of de 
deshetreffende vreeadelingendienst. 

ad i. 
Oneigenlijke gronden kunnen bijvcarbeeld in het geding zijn indien een hexcep 
op het Terugkeerprogramma wordt gedaan lcuter met het oogmerk een extra 
opschorting van het vertrek te bemerisstelligen. Indian er aanwijzingen zijn 
van het bestaan van oneigenlijke gronden vindt vcor de toetsing aan deze 
vcorwaarde atstemming plaats net de 1ND en/of de desbetreffende vreemdelingen-
dienst. 

Ten aanzien van de aanvullende vcorwaarde  

Deze vcorwaarde beccgt vcoral te vcorkomen dat de inspanningen van de 1ND 
en/of de vreemdelingemdienst in het kader van het verwijderingsbeleid warden 
gefrustreerd door een succesvol heroep op het Tert4ceelprtxmmnma. Of er sprake 
is van een dexgelijke doorkruising van het verwijderingsbileid client van geval 
tot geval te warden beoordeeld. Eexhalve vindt oak valor de toetsing aan daze 
vcorwaarde afstemming pleats net de END en/of de desbetreffende vreemdelingen-
ddenst. 

4. Sizecificatie van de terugkeerbil dragen 

Het Terpgkeeribureau verleent bijdragen cinder het Ter4ceerprqgramma door de 
vreemdeling in het bezit te stellen van een vliegticket voar vertrek naar zijn 
land van herkomst of naar een derde land waar zijn toelating is gemearborgd. 

Dearnaast wordt een andersteuningsbijdrage tcegekend ten behoeve van de kosten van 
levensanderhoud in de eerste pericde na vertrek uit Nederland. De =yang van daze 
kosten is afhankelijk van de individuele feiten en amtandigheden van de betrok-
ken vreemdeling. Bij de vaststelling van de hccgte van de ondersteuningsbijdrage 
uordt door het lexugkeerbureau in het bijzonder rekening gehouden net de gezins-
situatie in Nederland en de pexlcde die is verstreken sinds de afwijzing in 
eerste aanleg van het verzz.k an (vcortgezet) verblijf in Nederland. 
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Gelet hierop luiden-de maxinele ondersteuningebijdragen als volgt: 

- voor vreandelingen die een wrzcek an tcelating c.q. voortgezet verb1ijf 
hehhen ingediend waarop nog niet is heslist in bezwaar- of (adndnistratieve) 
hemrepeprocedure: 

* alleenstaanden 	 fl 	1250,- 
* gezinnen, tint twee kinderen 	 fl 	1750,- 
* voor elk volgend kind 	 fl 	200,- 

- war weemdelingen in andere gevallen: 

* alleenstaanden 	 fl 	500,- 
* gezinnen, tint twee kindexen 	 fl 	700,- 
* voor elk volgend kind 	 fl 	100,- 

Onder gezinnen warden ocik verstaan dmunane, niet-hmwelijkse samenlevingsvornen 
zoals anschreven in het kader van het tcelatingsbeleid voor partners (Vreendelin-
genciroulaire 1984, hoofdstUk B 1, ander 3). 

5. De handelwilze van het Terugkeerbureau  

Het Terugkeeatmeau naakt in vocrlichtingsactiviteiten aan de betrokkenen 
duidelijk dat de tcekenning van terugkeerbijdragen mede afbankelijk is van de 
beschikbaarheicl van gelden. Ben vreemdeling kan seen rechten cntlenen aan dit 
prong:mune voorzover het door de Staatssecretaris van justitie beschikbaar gestelde 
bedrag dreigt te warden overschreden. 

Aanvragen op grand van het Manigkeerprogranna dienen te warden gedaan door 
tussenkarst van de instanties waarmee het Terugkeerbureau afspraken heeft gerreakt 
over de toegeleiding van aanyragen, of bij het Terugkeenoureau te 's-Gravenhage. 

Het betreft cinder neer de Vereniging vluchtelingenwerk Neclerlanfi en de Bureaus 
war Rechtshulp. 

Net Terugkeerbureau stelt aan deze hemiddelende instanties aanweagfonrulieren ter 
heschiklang en geeft algerrene vcorlichting over het Terigkeerprogranue. re 
briddelende instanties lichten op bun heurt de weendeling vcor at-trent het 
Terugkeexprograntre en dragen zorg war het invullen van de aanvraagformulieren en 
de doorzendirsg-daszvan aan het Teneeextureau. 

Het aarwaagfcanulier hevat een door de vreendelirx3 te ondertekenen vocklaring dat 
hij heeft healoten tot wijwillig vertrek near het land van herkanst of near een 
derde land en dat hij het Terigkeerhureau veraekt zijn vertrek uit Nederland te 
regelen net verstrekking van de tenigkeerbijdragen op grand van het Tenagkeexpro-
gramma. Op het aanvraegformulier warden worts de gegevens verneld die van belang 
zijn an te bepalen of de betroklcene voldoet aan de in dit Terugkeexprogranma 
cpgenceen vocrwaarden. 

Na ontvangst van het aanwaagfonruller wort dit tecordeeld door het Terugkeexbu-
reau. Zonodig:wczdt de weendeling gevraagd zijn aanvraag pexeconlijk te haven 
toelichten cf. nadere gegevens of doconenten te versdhaffen. Indien de aanvraag 
voor inwilliging in'aenmerking kart, wordt hiervan berieht gedaan aan de betnak-
kene. Oak wordb do IND c.q. de desbetreffende weemdelingendienst hiewver 
r-inforneerd: in workomende gevallen Verleent de IND c.q. de desbetreffende 
vreendelirriendienst op verzodk van het Terugkeethireau uitstel van vertrek. 
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Het Terugkeerbureau verzorgt de bencdigde reisformaliteiten. In beginsel zal het 
vertrek van de vre*Trdeling binnen 30 dagen na de indiening van het vexzcek 
plaatsvinden. 

De vreendeling dient ziCh op de dag van vertrek te vexvoegen blij de medewerker 
van het Temgkeerbureau te Schiphol. reze begeleidt hem tot in de transitruimte 
alwaar hem persomlijk het viiegticket wordt uitgereikt en de andersteuriingsbij-
drage wcrdt betaald. Voornoenide nedewerker rraakt hiervan aantekening, evenals van 
het vertrek uit Nedrland. Vexvcagens wardt onrniddellijk de IND c.q. de desbe-
treffende vreerdelingendienst geinforneerd, de instantie die de aanvraag heeft 
toegeleid en, in vccescrend geval, de advocaat van de betrokkene_ 

6. Financierincr van de uitvoering van het Ter4ammoorcalmannia  

Vbor de uitvceringskosten, zijnde de apparaatskosten en de prograramakosttal, wordt 
jaarlijks op aaavraiag een rijksbijdrage ter besChikking gesteld aan de IOM. 
Het voor uitvoeringskcsten beschikbare hedrag bedraagt in 1991 neximaal f 
2.500.000,- tgrwij1 vcor de daaropvolgende jaren (vcoralsnog tot en met 1995) een 
bedrag van ten hoogste 3,5 miljoen gulden per jaar is opgenomen in de financiele 
neerjarenramilvm van het Ministerie van aatitie. Bet bedrag dat de Staatssecre-
taris van JUstitie hesdhilioaar stelt aan de ICM voor de uitvoering van het 
Tan4cmxpamelmamma wordt jaarlijks tij dig bekend geneakt. 
voor de wijze van firamciering gelden de vcorwaarden die door de Staatssecretaris 
van astitie net de ICM omeneen zijn gekcmen in de FinimIcieringsregeling Terug-
keerprcgramma. 

************************************************* ************** ******************* 

Vol= de ammrraogpranNin.e van het Terugkeerprogranua wcrdt kortIviskmave verwezen 
naar de brochure die in verscheidene talen verkrijgbaar is. 

Aan deze brochure /carmen geen rechten worden cntleend. 

Iam Miderlaold 
Postbus 10796 
2501 HT Den Haag 
Telefoan 070-3614377 
'W.efax 070-3648755 
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Waarom deze brochure? 

2 

Veel in Nederland wonende buitenlanders denken er wel eens over om definitief terug te keren 
naar hun land van herkomst. 
Voor een aantal van hen is het mogelijk hiervoor financiele steun van de overheid te 
ontvangen. 
Het gaat dan om 
1. Marokkanen, Turken, Tunesiers, Kaap-Verdianen, Surinamers, personen met de 

nationaliteit van een van de deelstaten van het voormalige Joegoslavie, en 
2. erkende vluchtelingen en asielzoekers. 
De steun van de overheid kan bestaan uit een eerunalige remigratiesubsidie en/of een 
maandelijkse remigratie-uitkering. 

Deze brochure is bedoeld voor mensen die remigratiesubsidie en/of een remigratie-uitkering 
willen aanvragen. 
Het recht op remigratiesubskiie is vastgelegd in de Basisremigratiesubskiieregeling 1985 (de 
Basisregeling). 
Het recht op remigratie-uitkering is geregeld in de Remigratieregeling 1985 (de 50 +-Regeling). 

U hebt alleen recht op remigratie-uitkering en/of remigratiesubsidie als u definitief gaat 
remigreren. Uw verblijfsdocument wordt dan ingetrokken en u kunt zich niet meer in 
Nederland vestigen. Als u zich toch weer in Nederland vestigt, wordt de betaalde remigratie-
subsidie en remigratie-uitkering.teruggevorderd. 

U kunt reraigratiesubsidie en remigratie-uitkering alleen aanvragen als u nog in Nederland 
woont. Als u al bent geremigreerd op het moment van de aanvraag wordt de aanvraag 
afgewezen. 

Het kantoor Buitenland van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), bepaalt of u recht hebt op 
remigratiesubsidie en/of een remigratie-uitkering. 
Als u remigratiesubsidie en/of een remigratie-uitkering wilt aanvragen, moet u een speciaal 
aanvraagformulier gebruiken. U kunt dit forrnulier krijgen bij de SVB, kantoor Buitenland, 
Van Leyenberghlaan 221, Postbus 75793, 1070 AT Amsterdam, telefoon 020-5400 400. 
Als u problemen hebt bij het invullen van dit formulier kan het kantoor Buitenland van de 
SVB u daarbij kosteloos helpen. U kunt voor hulp ook terecht bij het Nederlands Migratie 
Instituut (NMI), Catharijnesingel 50, 3511 GC Utrecht, telefoon 030- 342 936. Het NMI 
ondersteunt en adviseert u kosteloos. 
Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier en de benodigde bewijsstukken 
Itrijgt u als regel binnen vier maanden bericht of u in aanmerking komt voor subsidie of 
uitkering. 

Het is verstandig om geen werk, huur, ziekenfonds en dergelijke op te zeggen voordat u een 
positieve beschiltking hebt ontvangen. Wij adviseren-u de beslissing of u wel of niet voor 
subsidie in aanmerking komt in Nederland af te wachten en niet te vertrekken voorclat u de 
beschiltking hebt ontvangen. Voortijdig vertrek komt geheel voor uw eigen risico. 

Deze brochure bevat uitsluitend algemene inforrnatie. Aan de inhoud kunt u geen rechten 
ontlenen. Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met 
het kantoor Buitenland van de SVB. 

N.B. Bewaar deze brochure; hij kan ook in de toekomst nog van pas komen. 
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1 	De Basisremigratiesubsidieregeling 

TOEKENNING 

EENMALIGE SUBSIDIE 

Op grond van de Basisregeling kan een remigrant 
een eenmalige subsidie ontvangen. Deze subsidie 
is bedoeld als tegemoetkoming in de reiskosten en 
de kosten van vervoer van bagage. Verder is in de 
subsidie een bedrag opgenomen voor de kosten 
van levensonderhoud tijdens de eerste twee 
maanden in her remigratieland (de overbruggings-
uitkering). 
In bijzondere gevallen kan naast de gewone 
subsidie een vergoeding worden gegeven voor het 
vervoer van een personenauto of andere hulp-
middelen voor een gehandicapte, of voor het 
vervoer van een bedrijfsinventaris. 

Toekenning van rernigratiesubsidie is afhankelijk 
van ha beschikbare budget. Dit budget worth 
jaarlijks door de overheid vastgesteld. Als her 
budget voor een bepaald jaar is uitgeput is dat een 
reden om aanvragen on remigratiesubsidie in de 
rest van het jaar af te wijzen. 
De aanvragen worden behandeld in volgorde van 
binnenkomst. Als er nog budget beschikbaar is, 
reserveren wij een deel van dit budget voor u 
zodra u uw aanvraagformulier aan gns hebt 
toegestuurd. Ha is van het grootste belang de 
aanvraag direlct volledig in te vullen en alle bewijs-
stuldcen erbij te doen. Voor een onvolledige 
aanvraag wordt namelijk nog geen budget 
gereserveerd. Net  is mogelijk dat er op het 
moment waarop de aanvraag wel compleet is, geen 
budget meer beschikbaar is. 

EEN AANVRAAG PER GEZIN 

Per remigrerend gezin moet een persoon de 
subsidie aanvragen. Degene die de aanvraag 
indient wordt in deze brochure verder 'de 
remigranegenoemd. Deze ontvangt de subsidie 
voor het hele gezin. 
De remigratiesubsidie is bedoeld voor de 
remigrant en voor de gezinsleden die samen met 
hem remigreren. Gezinsleden zijn de (huwelijks)- 
partner van de aanvrager, zijn/haar kinderen en 
andere familieleden die bij de aanvrager in huis 
wonen. 
Bij de berekening van de subsidie worth rekening 
gehouden met de gezinsleden die samen met u 
remigreren. Het bedrag van de subsidie is 
afhankelijk van het aantal gezinsleden die samen 
met u rernigreren en bun leeftijd. 
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VOOR WIE GELDT DE BASISREGELING? 

U kunt recht hebben op remigratiesubsidie: 
• als u definitief gaat remigreren naar Marokko, 

Turkije, Tunesie, Kaap -Verdie en Suriname. U 
moet de nationaliteit van her remigratieland 
hebben. 
Als u naar Bosnie, 'Croatia, Slovenia, Macedonie 
of Klein-Joegoslavie wilt remigreren, moet u de 
nationalireit hebben van een van deze grim  Dit 
behoeft niet per se de staat te zijn waarheen u 
remigreert; 

• als u een erkend vluchteling st.seisigereciticgrizr-- 
bent en u zich definitief wilt vestigen in uw land 
van herkomst of elk willekeurig ander land. 
Om re bewijzen dat u een erkend vluchreling of 
asielgerechtigde bent moet u een van de 
volgende documenten opsturen: 
— een toelating als vluchteling (B-document) 
— de Beschilcking van het Ministerie van Justitie 

waarbij u bent erkend als vluchteling of asiel- 
gerechtigde. 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET U 
VOLDOEN? 

Om recht te hebben op remigratiesubsidie moet u 
aan een aantal voorwaarden voldoen. Voldoet u 
niet aan deze voorwaarden, dan worth de aanvraag 
volledig afgewezen. 
Ook de gezinsleden die samen met u remigreren 
moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Voldoet Een van deze gezinsleden niet aan de 
voorwaarden, dan wordt voor dit gezinslid de 
aanvraag afgewezen. U ontvangt dan alleen 
remigratiesubsidie voor uzelf en voor de gezins-
leden die wel aan de voorwaarden voldoen. 
Hieronder worden de voorwaarden beschreven 
waaraan u moet voldoen om in aanmerking te 
komen voor remigratiesubsidie. Per voorwaarde 
wordt aangegeven of deze wel of niet van 
toepassing is op de gezinsleden die samen met u 
remigreren. 

1. Op het moment van de aanvraag in 
Nederland wonen 
U hebt alleen recht op remigrariesubsidie als u 
deze aanvraagt voordat u gaat remigreren. Ads u 

t cent remigreert en pas daama een aanvraag 
indient, wordt de aanvraag afgewezen. 
U ontvangr ook geen remigratiesubsidie voor 
gezinsleden die al eerder zijn geremigreerd. 



2. Twee jaar rechtmatig hoofdverblijf in 
Nederland 
U moet gedurende de twee jaar direct 
voorafgaand aan de aanvraag, rechtmatig 
hoofdverblijf in Nederland hebben gehad. 
Bent u een erkend vluchteling, dan voldoet u 
aan deze eis, als het tenminste twee jaar geleden 
is dat u asiel aanvroeg in Nederland en u 
gedurende die twee jaar in Nederland hebt 
gewoond. 
Bent u geen erkend vluchteling, dan moet u in 
de twee jaar direct voorafgaand aan de aanvraag 
in Nederland hebben gewoond met een van de 
volgende documenten: 
— een vergunning tot verblijf (D-document) 
— een vergunning tot vestiging (A-document) 
— een document `verblijf voor onbepaalde 

duur' (document C) 
etaxagrIcifigeaowar4ihasing-ws4=:ateiif 

• (404=13212:11110EMEW. 
Deze voorwaarde geldt ook voor meerderjarige 
gezinsleden die samen met u remigreren. 
Minderjarige kinderen hoeven niet aan deze 
voorwaarde te voldoen. 

3. Niet de Nederlandse nationaliteit 
U mag niet de Nederlandse nationaliteit 
bezitten, ook niet als tweede nationaliteit. Ook 
uw (huwelijks)partner mag niet de Nederlandse 
nationaliteit bezitten, zelfs niet als hij/zij al in 
het remigratieland woont. 
Bezit u of uw (huwelijks)parmer wel de 
Nederlandse nationaliteit, dan wordt uw 
aanvraag volledig afgewezen. 
Als een of meer van de andere gezinsleden die 
samen met u remigreren de Nederlandse 
nationaliteit bezitten, wordt voor deze gezins-
leden de aanvraag afgewezen. 

4. Echtgenoot moet ook remigreren 
Als u gehuwd bent en uw echtgenoot in 
Nederland woont moet die ook remigreren. 
Gebeurt dit niet, dan wordt uw aanvraag 
volledig afgewezen. 
Deze voorwaarde geldt ook als u bent 
gescheiden van tafel en bed, of als u op een 
ander adres woont dan uw echtgenoot. Zolang 
u formed l bent gehuwd hebt u alleen recht op 
remigratiesubsidie als uw echtgenoot ook gaat 
remigreren. 

5. Voldoende middelen van bestaan 
U moet aannemelijk maken dat u in het 
remigratieland voldoende middelen van bestaan 
zult hebben. 
Als u behalve remigratiesubsidie ook een 
remigratie-uitkering op grond van de 50 4-- 
regeling hebt aangevraagd, hoeft u geen bewijs-
stuk mee te sniren. 
Als u geen remigratie-uitkering hebt 
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aangevraagd, moet u een van de volgende 
bewijsstukken aan de SVB opsturen: 
• als u bij een werkgever in het remigratieland 

gaat werken: een verklaring van deze werk-
gever; 

• als u een eigen bedrijf gaat starten of het 
bethijf van een ander gaat overnemen: een 
bedrijfsplan waaruit tenminste blijkt wat het 
bedrijf gaat leveren en aan wie, hoe de start 
of overname van het bedrijf wordt gefinan-
cierd, en wie de nodige deskundigheid levert. 
Als dit in het bestemmingsland wordt vereist 
moet u ook een bewijs van toestemming/ 
inschrijving van het bedrijf in het remigratie-
land opsturen; 
als u of uw (huwelijks)partner een 
Nederlandse uitkering kan meenemen: een 
verklaring van de instantie waarvan u die 
uitkering ontvangt. U moet het formulier 
`Verldaring van de uitkerende instantie' door 
de uitkerende instantie laten invullen. Dit 
formulier vindt u bij het aanvraagformulier; 

• als een familielid in het remigratieland voor u 
garant wil staan: een verklaring van dit 
familielid. Het moet dan gaan om (een van) 
uw ouders, uw (huwelijks)parmer of een of 
meer van uw meerderjarige kinderen. 
Kantoor Buitenland van de SVB heeft 
standaardformulieren voor zo'n verklaring. 

6. Geen schulden aan het Rijk 
U mag geen schulden hebben aan het Rijk of 
een Rijksinstelling. Het gaat hier om belasting-
schulden, boetes die u nog niet hebt betaald, en 
huursubsidie of studiefmanciering die. u moet 
terugbetalen. 
Als u nog schulden hebt moet u deze betalen 
voordat u gaat remigreren. Eventueel kunt u 
proberen met de instantie waarbij de schuld 
bestaat een betalingsregeling te treffen. 
Ook de gezinsleden die samen met u remigreren 
mogen geen schulden aan het Rijk hebben. 

7. Bewijs van toelating tot het remigratieland 
(geldt alleen voor vluchtelingen, 
Surinamers en ex-Joegoslaven) 
Als u gaat remigreren naar een land waarvan u 
niet de nationaliteit bezit, moet u een bewijs 
overleggen dat u met uw gezin tot dit land 
wordt toegelaten. Dit bewijs moet door de 
bevoegde autoriteiten zijn afgegeven. U moet 
ook over zo'n bewijs beschikken als u de 

. nationaliteit hebt van een van de staten die 
vroeger deel uitmaakten van Joegoslavie, en wilt 
remigreren naar een van de andere staten die 
vroeger deel uitmaakten van Joegoslavie. 
Wilt u naar Suriname remigreren, dan moet u 
ook over zo'n bewijs beschikken, ook al hebt u 
de Surinaamse nationaliteit. Dit is een eis die 
wordt gesteld door de Surinaamse overheid. 



8. Geen verrnogensbelasting verschuldigd 
U mag geen vermogensbelasting verschuldigd 
zijn. Ms u over het jaar waarin u wilt 
remigreren, of over het jaar daarvoor een 
aanslag vermogensbeiasting hebt ontvangen 
wordt uw aanvraag om remigratiesubsidie 
afgewezen. 
Hebt u bezwaar of beroep ingesteld tegen zo'n 
aanslag, en is de uitslag van de procedure op 
korte termijn te verwachten, dan !cunt u de SVB 
vragen om te wachten op de uitslag van de 
procedure. De SVB beslist dan pas op uw 
aanvraag als duidelijk is of de aanslag terecht is 
opgelegd. 
Ook de gezinsleden die samen met u remigreren 
mogen geen vermogensbelasting verschuldigd 
zijn. 

9. Niet eerder remigratiesubsidie hebben 
ontvangen 
In uitzonderlijke gevallen verleent de 
Nederlandse overheid aan een persoon die met 
remigratiesubsidie is geremigreerd toestemming 
om zich toch weer in Nederland te vestigen. Ala 
de remigrant daama echter nog een keer wil 
rernigreren, wordt daarvoor geen remigratie-
subsidie meer verstrekt. 
Ms u dus al eerder remigratiesubsidie op grand 
van de Basisregeling hebt ontvangen, hebt u 
daarop nu geen recht meet. Dit geldt ook als 
iemand anders al eerder remigratiesubsidie voor 
u heeft ontvangen. Als u bijvoorbeeld al eerder 
met uw vader naar het remigratieland bent 
geremigreerd, en uw vader wen remigratie-
subsidie voor u heeft ontvangen, lcunt u nu niet 
nog een keer zelf remigratiesubsidie ontvangen. 
De zelfde voorwaarde geldt voor de gezinsleden 
die samen met u remigreren. Ms er voor hen 
eerder remigratiesubsidie is toegekend, bestaat 
er nu geen recht meer. 

10. Niet uitgezonden door werkgever in het 
buitenland 
Misschien bent u naar Nederland uitgezonden 
door een buiten Nederland gevestigde werk-
gever. In dat geval hebt u geen recht op 
remigratiesubsidie. 
Oak de gezinsleden die samen met u 
remigreren mogen niet naar Nederland zijn 
uitgezonden. 

11. Niet voor meciische behandeling naar 
Nederland gekomen 
Ms u voor een medische behandeling naar 
Nederland bent gekomen, hebt u geen recht 
op remigratiesubsidie. 
Bent u om een andere reden (bijvoorbeeld 
werk, gezinshereniging) naar Nederland 
gekomen en daama onder medische 
behandeling gesteld, dan kunt u we! recht 
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hebben op remigratiesubsidie. 
Hetzelfde geldt voor gezinsleden die samen 
met u remigreren. 

12. Toestemming voor minderjarigen 
Als u minderjarig bent, moet u een schriftelijk 
bewijs van toestemming voor de remigratie 
aan de SVB sturen. De toestemming moet 
warden verleend door: 
• uw ouder(s) of, als geen van uw ouders in 

Nederland woont; 
• uw voogd of, als u geen voogd in Nederland 

hebt; 
• degene die in Nederland feitelijk het 

ouderlijk gezag over u uitoefent 
(bijvoorbeeld uw pleegouders). 

Ads er minderjarigen sullen met u remigreren 
van wie u niet de ouder/voogd/verzorger bent, 
moet u voor hen een bewijs van toestemming 
meesturen van hun ouder(s)/voogd/verzorger. 

13. Korting bij vergoeding van derden 
Het kan voorkomen dat een ander dan de SVB 
(bijvoorbeeld uw werkgever of de werkgever 
van een van uw meeremigrerende gezinsleden) 
een vergoeding voor de kosten van de 
remigratie verstrekt. Voorzover het gaat am 
vergoeding van reis- en transportkosten of om 
een vergoecling van de kosten van levenson-
derhoud vlak na de remigratie, worth de 
vergoeding op de remigratiesubsidie in 
mindering gebracht. 

SUBSIDIEBEDRAGEN 

De hoogte van de remigratiesubsidie is afhankelijk 
van het land waarheen u remigreert, het aantal 
remigrerende personen en hun leeftijd. De 
tarieven die op dit moment gelden vindt u in het 
inlegvel bij deze brochure. 

BIJZONDERE VERGOEDINGEN 

Ms u in Nederland een eigen bedrijf hebt en u wilt 
in het remigratieland een soortgelijk bedrijf 
starten, kan een extra vergoeding worden gegeven 
voor het vervoer van de bedrijfsinventaris. 
Voor gehandicapten kan in bijzondere gevallen een 
extra vergoeding warden gegeven voor het vervoer 
van een personenauto of andere hulpmiddelen. 
Voorwaarde hiervoor is dat een arts verklaart dat u 
de personenauto of de hulpmiddelen op medische 
gronden nodig hebt. 

De hoogte van een bijzondere vergoeding is 
afhankelijk van de omstandigheden. Hiervoor zijn 
geen vaste bedragen vastgesteld. 
Een formulier am een van deze bijzondere 



vergoedingen aan te vragen is verkrijgbaar bij de 
het kantoor Buitenland van de SVB. 

TOEKENNINGSBESCHIKKING; OPGAVE 
VERTREKDATUM 

Als u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u 
van de SVB een toekenningsbeschikking en een 
formulier waarop u de datum moet invullen 
waarop u van plan bent met uw gezin te 
remigreren (de zogenaamde vertrekkaart). U moet 
de vertrekkaart laten afstempelen bij de 
Vreemdelingengendienst. Daama stuurt u de 
vertrekkaart aan het kantoor Buitenland van de 
SVB terug. De SVB betaalt de remigratiesubsidie 
pas nadat u de ingevulde en gestempelde vertrek-
kaart hebt teruggesruurd. Om de subsidie op tijd 
te ontvangen moet u de vertrekkaart uiterlijk 
5 weken vosor de vertrekdattun aan de SVB sturen. 

REMIGRATIE BINNEN ZES MAANDEN 

U moet met uw gezin remigreren binnen zes 
maanden na de datum van afgifte van de 
toekenningsbeschildting. 
De SVB controleert of u binnen die termijn 
vertrekt. Gebeurt dit niet, dan wordt de 
toekerming ingetrokken. Als een deel van de 
subsidie al is betaald, wordt dit deel terug-
gevorderd. 
De SVB vermeldt de laatste dag waarop u kunt 
remigreren op de vertreltkaart. 
Lukt het u echt met voor die datum te remigreren, 
neem dan contact op met de SVB. 

UITBETALING VAN DE 
REMIGRATIESUBSIDIE 

De remigratiesubsidie wordt in twee gedeelten 
uitbetaald. 
U ontvangt de vergoeding voor reis- en verhuis-
kosten in Nederland op de opgegeven bank- of 
girorekening voor de vertrekdatum die u op de 
vertreltkaart hebt aangegeven. • 
De oVerbruggingsuitkering wordt uitbetaald in het 
remigratieland. Hebt u recht op een remigratie-
uitkering op grond van de 50 +-regeling, dan 
ontvangt u geen overbruggingsuitkering. 

MELDEN VAN WIJZIGINGEN 

Als er jets in uw gezin verandert nadat u de 
aanvraag om remigratiesubsidie hebt ingediend, 
kan dat van invloed zijn op de remigratiesubsidie. 
Dergeliike wijzigingen moet u binnen 14 dagen 
melden aan het kantoor Buitenland van de SVB. 
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De SVB moet worden genformeerd in de 
volgende gevallen. 

Voor uw remigratie, als: 
u niet meer wilt remigreren; 

• u op een andere datum gaat remigreren; 
• er meer of minder gezinsleden meegaan dan u 

had opgegeven; 
• u, uw (huwelijks)partner of een of meer 

meeremigrerende gezinsleden de Nederlandse 
nationaliteit krijgt; 

• u de nationaliteit van het remigratieland vcrliest; 
• u afstand hebt gedaan van de Nederlandse 

nationaliteit; 
• u gaat scheiden of duurzaam gescheiden van uw 

(huwelijks)partner gaat leven; 
• u gaat trouwen of samenwonen; 
• de aanvrager of een van de gezinsleden overlijdt; 
• een kind wordt geboren; 
• een kind trouwt of gaat samenwonen; 
9 u of een gezinslid dat samen met u remigreert 

van een derde (bijvoorbeeld de werkgever) een 
tegemoetkoming ontvangt in de kosten van de 
remigratie; 

• aan u of uw (huwelijks)parmer een uitkering 
wordt toegekend die mag worden geexporteerd 
naar het remigratieland; 

• de uitkering van u/uw (huwelijks)partner wordt 
herzien of ingetrokken. 

Na uw remigratie, als: 
a u of uw (huwelijks)partner weer in Nederland 

gaat wonen. 	• 

INTREKKING EN TERUGVORDERING VAN 
REMIGRATIESUBSIDIE 

De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk 
ingetrokken en teruggevorderd als: 
• blijkt dat de gegevens op het aanvraagfomulier 

onjuist en/of onvolledig zijn geweest; 
• u wijzigingen in de gegevens voor de remigratie 

niet birmen 14 dagen aan de SVB hebt gemeld; 
• u en de gezinsleden die samen met u remigreren 

niet uiterlijk zes maanden na de datum van 
toekenning van de subsidie zijn geremigreerd; 

$ u of een of meer de gezinsleden die samen met u 
remigreren weer in Nederland gaan wonen. 



2 	De Remigratieregeling 1985 (50+ -Regeling) 

MAANDELIJKSE UITKERING 
- 

Op grand van de 50 +-rege1ing kan een remigrant 
van 50 jaar of ouder, die in Nederland een 
uitkering ontvangt, in het remigratieland een 
maandelijkse uitkering krijgen. Her bedrag 
verschilt per land en is athankelijk van de gezins-
situatie. 
Wie recht heeft op een remigratie-uitkering houdt 
dit recht voor de rest van zijn Leven, tenzij hij weer 
in Nederland gaat wonen. Bij overlijden gaat het 
recht over op de partner. Dit geldt echter niet als 
de remigrant pas na toekenning van de remigratie-
uitkering met de partner is getrouwd of is gaan 
samenwonen. 
De remigratie-uitkering kan nook warden 
verhoogd door veranderingen in de persoonlijke 
omstandigheden van de remigrant. Wijzigingen in 
het gezin kurmen wel leiden tot verlaging van de 
remigratie-uitkering. 

Ads de remigrant of de partner in het remigratie-
land nog een andere Nederlandse uitkering 
(WAO, AAW, toeslag TW, AWW, AOW, of een 
soortgelijke uitkering) ontvangt, worth het netto-
bedrag van die andere uitkering afgerroldcen van 
de remigratie-uitkering. De remigrant onrvangt na 
rernigratie tetuninste het bedrag van de remigratie-
uitkering. 

Wie in het remigratieland nog recht blijft houden 
op een WAO-, AAW-, AWW-of AOW-uitkering, 
kan AOW/AWW-verzekerd blijven en recht 
houden op Icinderbijslag. Wij adviseren u, hiemaar 
te informeren bij het kantoor Suitenland van de 
SVB. 

VERZEKERING NA REMIGRATIE 

In het algemeen zult u door uw WAO-, AAW-, 
AWW- of AOW-uitIcering verzekerd blfiven tegen 
ziektekosten (niet in Suriname, en momenteel ook 
nog niet in Marokko). Ads u wilt weten of u tegen 
ziektekosten verzekerd blijft kunt u informeren: 

als u jonger bent dan 65 jaar: 
bij de Ziekenfondsraad 
aft FA/Bt!. 
Postbus 396 
1180 BD Amstelveen; 
als u 65 jaar of ouder bent: 
bij ANOZ Verzekeringen 
sectie Buitenland/groep Nederlands rechr 
Postbus 85315 
3508 AH (Jtrecht. 
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Wie remigreert met alleen de remigratie-uitkering, 
is niet meer verzekerd tegen ziektekosten, Icrfigt 
geen kinderbijslag meer en is niet meer AOW/ 
AWW-verzekerd. 

Wie recht heeft op een remigratie-uitkering kan 
meestal ook een beroep doen op de Basisregeling, 

VOOR WIE GELDT DE 50 +- REGELING? 

U kunt recht hebben op een remigratie-uitIcering: 
als u definitief gaat remigreren naar Marokko, 
Turkije, Tunesit, voormalig joegoslavia, Kaap-
Verdia en Suriname. U moet de nationaliteit van 
het remigratieland hebben. 
Ads u naar Bosnia, Kroatie, Slovenia, Macedonia 
of Klein-joegoslavie wilt remigreren moet u de 
nationaliteit hebben van earl van deze staten. Dit 
behoeft niet per se de staat te ziin waarheen u 
remigreert; 
als u een erkend vluchteling of asielgerechtigde 
bent en u zich definitief wilt vestigen in uw land 
van herkomst of elk willekeurig ander land. 
Om te bewijzen dat u een erkend vluchteling of 
asielgerechtigde bent moet u een van de 
volgende documenten opsruren: 
- een toelating als vluchteling (B-document), 
- de Beschildring van het Ministerie van justitie 

waarbij u bent erkend als vluchteling of asiel- 
gerechtigde. 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET U 
VOLDOEN? 

1. Op het moment van de aanvraag in 
Nederland wonen 
U hebt alleen recht op een remigratie-uirkering 
als u deze aanvraagt voordat u gaat remigreren. 
Ads u eerst remigreert en pas daarna een 
aanvraag indient, wordt de aanvraag afgewezen. 

2. Vijfjaar rechtmatig hoofdverblijf in 
Nederland 
U moet gedurende de vijf jaar direct 
voorafgaand aan de aanvraag rechtmatig hoofd-
verblijf in Nederland hebben gehad. 
Bent u een erkend vluchteling, dan voldoet u 
aan deze eis als het tenminste vijf jaar geleden is 
dat u asiel aanvroeg in Nederland en u 
gedurende die vijf jaar in Nederland hebt 
gewoond. 
Bent u geen erkend vluchteling, dan moet u in 
de vijfjaar direkt voorafgaande aan de aanvraag 
in Nederland hebben gewoond met eEn van de 
volgende documenten: 
- een vergurming COI verblijf CD-document) 



. 	. 
- een vergunning tot vestiging (A-document) 
- een document `verblijf voor onbepaalde 

duur' (document C) 
- eetwiegeokorige,Awag=ctin-towerithjf . 

033=arrebidaaPINg). 

3. Niet de Nederlandse nationaliteit 
U mag niet de Nederlandse nationaliteit 
bezitten, ook niet als tweede nationaliteit. Ook 
uw (huwelijks)partner mag Met de Nederlandse 
nationaliteit bezitten. Dit geldt ook als uw 
(huwelijks)partner al in het remigratieland 
woont. 
Bezit u of uw (huwelijks)partner we! de 
Nederlandse nationaliteit, dan wordt uw 
aanvraag volledig afgewezen. 

4. Echtgenoot moet ook remigreren 
Als u gehuwd bent en uw echtgenoot in 
Nederland woont moet die ook remigreren. 
Gebeurt dit niet, dan wordt uw aanvraag 
afgewezen. 
Deze voorwaarde geldt ook als u bent 
gescheiden van tafel en bed, of als u op een 
ander adres woont dan uw echtgenoot. Zolang 
u formeel bent getrouwd hebt u alleen recht op 
remigratiesubsidie als uw echtgenoot ook gaat 
remigreren. 

5. Nederlandse uitkering gedurende een half 
jaar 
U moet gedurende tenminste zes maanden 
direct voordat u de aanvraag om remigratie-
uitkering indient een uitkering hebben 
ontvangen op grond van een van de volgende 
regelingen: 
• de Werkloosheidswet (WW); 
• de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV); 
• de Wet op de arbeidsongeschiktheids-

verzekering (WA0); 
• de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 

(AAW); 
• de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
• werknemers (IOAW); 
• de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (I0AZ); 

• de Algemene Bijstandswet (ABW); 
• de Rijksgroepsregeling werldoze werknemers 

(RWW); 
• de Algemene Ouderdomswet (AOW); 
• een regeling voor (semi)-overheidspersoneel 

die met een van de vorige regelingen 
vergelijkbaar is (bijvoorbeeld de Algemene 
burgerlijke pensioenwet, de Spoorweg-
pensioenwet). 
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6. Geen schulden aan het Rijk 
U mag geen schulden hebben aan het Rijk of 
een Rijksinstelling. Het gaat hier om belasting-
schulden, boetes die u nog niet hebt betaald, en 
huursubsidie, bedrijfssubsidie of sniclie-
financiering die u moet terugbetalen. 
Ms u nog schulden hebt, moet u deze betalen 
voordat u gaat remigreren. Eventueel kunt u 
proberen met de instantie waarbij de schuld 
bestaat een betalingsregeling te treffen. 
Ook uw (huwelijks)partner mag geen schulden 
aan het Rijk hebben. 

DE HOOGTE VAN DE REMIGRATIE- 
UITKERING 

Leefsituatie 
De hoogte van uw remigratie-uitk•  ering hangt af 
van uw leefsituatie. Het is van belang of u een 
(huwelijks)partner hebt, of - als u geen 
(huwelijks)partner hebt - een of meer kinderen 
beneden de 18 jaar. Voor de hoogte van de 
remigratie-uitkering maakt het niet uit of u 
gehuwd bent of samenwoont. 

U woont samen als u met een andere persoon 
duurzaam een woning deelt en gezamenlijk de 
kosten van de huishouding draagt. Ms u een 
woning deelt met bijvoorbeeld uw vader, moeder, 
kind, broer, zuster of kleinkind, geldt dit Met als 
samenwonen. 

Ms u gehuwd bent maar duurzaam gescheiden 
leeft, ontvangt u het bedrag voor een ongehuwde. 
U en uw echtgenoot wonen dan op afzonderlijke 
adressen en leiden een eigen leven alsof er geen 
huwelijk is. 
Ms u in Nederland woont en uw echtgenoot in het 
remigratieland, en u wilt na remigratie weer bij uw 
echtgenoot gaan wonen, dan is er geen sprake van 
duurzaam gescheiden leven. U ontvangt dan een 
remigratie-uitkering voor een gehuwde remigrant. 
Let op: óók als u duurzaam gescheiden leeft van 
uw echtgenoot, kunt u alleen recht hebben op een 
remigratie-uitkering als uw echtgenoot Met in 
Nederland achterblijft en Met de Nederlandse 
nationaliteit heeft .. 

Geen (huwelijks)partner, geen kinderen 
jonger dan 18 jaar 
Bent u ongehuwd, woont u niet samen en hebt u 
geen kind dat jonger is dan 18 jaar, dan hebt u 
recht op een remigratie-uitkering voor een alleen-
staande. 

Geen (huwelijks)partner, kind jonger dan 
18 jaar 
Bent u ongehuwd, woont u niet samen, maar hebt 
u wel een of meer ongehuwde kinderen jonger dan 



18 jaar, dan komt u in aanmerking voor de een-
ouder-uitkering. Het maakt hiervoor niet uit of het 
kind meeremigreert of niet. Ms het kind na de 
remigratie niet bij is woont moet is kunnen 
aantonen dat u tenminste f 56,- per week 
bijdraagt aan zijn levensonderhoud. 
Ads uw kind 18 jaar wordt, of gaat trouwen, of u 
draagt niet meer voldoende bij aan zijn levens-
onderhoud, dan wordt de uitkering verlaagd naar 
een uitkering voor een alleenstaande. 
Aileen lcinderen die geboren zijn voor de 
toekenning van de remigratie-uitkering zijn van 
belang voor de hoogte.van de uitkering. 
Ads u na de toekenning van de rernigratie-uitkering 
nog een kind krijgt, dan geeft de geboorte van dat 
kind geen recht op een een-ouder-uitkering. 

Gehuwd of samenwonend 
Bent u gehuwd (Jaiet duurzaam gescheiden levend) 
of woont u samen, dan komt u in aanmerlcing voor 
een uitkering voor een gehuwde. 
Aileen een huwelijk of een samenwoningsrelatie 
van voOr de toekenning van de remigratie-
uitkering telt. Ads u na de toekenning gaat trouwen 
of samenwonen, wordt uw uitkering niet meer 
verhoogd. Ads u echter gaat trouwen of samen-
wonen met iemand die ook recht heeft op een 
remigratie-uidcering, worden de remigratie-
uitkeringen van u en uw huwelijlcsparmer omgezet 
in Een gehuwdenuidcering. 

Gaat u na de toekenning scheiden of duurzaam 
gescheiden leven, of woont u niet meer samen, 
dan ontvangt u verder een alleenstaande- of een 
een-ouder-uitkering. Uw vroegere (huwelijks)- 
partner ontvangt dan geen remigratie-uitkering. 

Bedragen 
U vindt de bedragen zoals die per leefsituatie 
gelden in de diverse remigratielanden op het 
inlegvel in deze brochure. 

Inhoudingen 
De bedragen in het inlegvel zijn netto bedragen. 
Daar gaan dus geen Nederlandse inhoudingen 
meer van af. 
Misschien wordt er in het remigratieland nog 
belasting geheven over uw remigratie-uitkering. 
Dat hangt af van het belastingverdrag dat 
Nederland met het remigratie-land heeft gesloten 
en van de belastingwetgeving in dat land. 

ANDERE NEDERLANDSE UITKERINGEN 

Uidteringen op grond van de AAW, de WAO (al 
dan niet in combinatie met een toeslag krachtens 
de Toeslagenwet), AOW en AWW mogen in het 
algemeen naar het remigratieland worden 
meegenomen. U moet ruim vOOr de remigratie 
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- liefst voordat u de aanvraag om remigratie-
uitkering of remigratiesubsidie indient - bii de 
uitkerende instantie informeren of u uw uitkering 
mag meenemen. 

Ads u en/of uw (huwelijks)partner in het 
remigratieland een uitkering op grond van de 
AWW, AOW, WAO of AAW ontvangen, al dan 
niet gecombineerd met een toeslag, of een 
vergelijkbare uitkering voor (semi-)overheids-
personeel, worth die uitkering eerst betaald. Ads u 
en uw (huwelijks)partner dan in totaal minder 
ontvangen dan de remigratie-uitkering die voor u 
geldt, wordt de uitIcering aangevuld tot het becirag 
van de remigratie-uitkering. 

Misschien is het totale bedrag dat u en uw 
(huwelijIcs)partner aan Nederlandse uitkeringen 
kunnen meenemen hoger dan de remigratie-
unkering. In dat geval zal er niets van de 
remigratie-uitkering worden uitbetaald. Wij 
adviseren u in zo'n geval toch een remigratie-
uitkering aan te vragen. Ads die wordt toegekend 
bent u er zeker van dat u in het remigratieland 
tenminste de remigratie-uitkering zult blijven 
ontvangen die voor uw leefsituatie geldt. 
Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn als u 65 jaar 
wordt. Op dat moment zal uw WAG-, AAW- of 
AWW-uitkering worden ingetroldten en krijgt u 
recht op een - vaak veel lager - AOW-pensioen. 
Dit pensioen kan dan worden aangevuld door 
remigratie-uitkering. 
U moet die remigratie-uitkering dan wel 
aanvragen voordat u remigreert. Ads u eenmaal 
geremigreerd bent is ha te laat. Uw aanvraag 
worth dan afgewezen. 

DE INGANGSDATUM VAN DE 
REMIGRATIE-UITKERING 

Uw remigratie-uitkering gaat in op de eerste dag 
van de maand na die waarin u in het remigratie-
land bent aangekomen. 
Ads u remigreert voOrdat u een toekennings-
beschikking van de SVB hebt ontvangen, gaat de 
uitkering in op de eerste dag van de maand na die 
waarin de toekenningsbeschildcing aan u werd 
verstuurd. Dit kan meerdere maanden na de 
remigratie zijn. 

TOEKENNINGSBESCHIKKING; OPGAVE 
VERTFtEKDATUM 

Ads u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u 
van de SVB een toekenningsbeschikking en een 
formulier waarop u de datum moet invullen 
waarop u van plan bent met uw gezin te 
remigreren (de zogenaamde vertreldcaart). U moet 



de vertrekkaart laten afstempelen bij de 
Vreemdelingendienst. Daarna stuurt u de vertrek-
kaart aan het kantoor Suitenland van de SVB 
terug. De SVB betaalt de remigratie-uitkering als 
u de ingevulde en gestempelde vertrekkaart hebt 
teruggesruurd. Om de cheque voor de eerste twee 
maanden van de uitkering bij aankomst in het 
remigratieland te ontvangen, moet u de vertrek-
kaart uiterlijk 5 weken voOr de vertrekdarum aan 
de SVB sturen. 

REMIGRATIE B1NNEN ZES MAANDEN 

U moet met uw gezin remigreren binnen zes 
maanden na de datum van de toekennings-
beschikking. 
De SVB controleert of u binnen die termijn bent 
vertrokken. Is dit niet gebeurd, dan wordt de 
toekenning ingetrokken. Als er al termijnen van de 
uitkering zijn betaald, wordt dit bedrag terug-
gevorderd. 
De SVB vermeldt de laatste dag waarop u kunt 
remigreren op de vertrekkaart. 
Als het u wegens uitzonderlijke omstandigheden 
echt Met lukt voor die dag te vertrekken, neem 
dan contact op met de SVB. 

DE UITBETALING VAN DE REMIGRATIE- 
UITKERING 

Voor de uitkering over de eerste drie maanden 
ontvangt u in het remigratieland een cheque. Deze 
cheque kunt u in het remigratieland verzilveren. 
Na de eerste drie maanden wordt de uitkering 
maandelijks overgemaakt op uw bankrekening in 
het bestemmingsland. 

JAARLIJKSE CONTROLE 

leder jaar ontvangt u van de SVB een officieel 
levensbewijs. Dit moet u binnen vier weken laten 
invullen, ondertekenen en stempelen door een 
bevoegde autoriteit. Dit is bijvoorbeeld de 
plaatselijke overheid of een notaris. Het is van het 
grootste belang dat u het ingevulde levensbewijs 
tijdig terugstuurt aan de SVB. Als u dit niet doet 
zal uw uitkering worden geschorst en na drie 
maanden ingetrokken. 

MELDEN•VAN WIJZIGINGEN 

Als er jets in uw persoonlijke omstandigheden 
verandert, kan dat van invloed zijn op de 
remigratieuitkering. Dergelijke wijzigingen moet u/ 
uw (huwelijks)partner binnen 14 dagen melden 
aan het kantoor Buitenland van de SVB. 
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U moet de SVB op de hoogte stellen in de 
volgende gevallen: 

War uw remigratie als: 
• u niet meer wilt remigreren; 
• u op een andere datum gaat remigreren; 
4 uw (huwelijks)partner toch in Nederland wil 

blijven; 
• u de nationaliteit van het remigratieland verliest; 
• u of uw (huwelijks)partner de Nederlandse 

nationaliteit krijgt; 
D u afstand hebt.gedaan van de Nederlandse 

nationaliteit. 

Zowel voor als na uw remigratie als: 
• u gaat verhuizen; 
• u gaat scheiden of duurzaam gescheiden van uw 

(huwelijks)partner gaat leven; 
• u Met langer samenwoont met uw partner; 
D u gaat trouwen of samenwonen; 
$ de aanvrager of een van de gezinsleden overlijdt; 

een kind beneden de 18 jaar trouwt of gaat 
samenwonen; 

• een kind beneden de 18 jaar bij iemand anders 
gaat wonen; 

s aan u of uw (huwelijks)partner een uitkering 
wordt toegekend; 

4 een uitkering van u of uw (huwelijks)parmer 
wordt gewijzigd of ingetrokken; 

• u of uw (huwelijks)partner in Nederland gaat 
wonen. 

OPSCHORTING VAN DE BETALING 

De betaling van uw remigratieLuitkering wordt 
opgeschort als de SVB het gegronde vermoeden 
heeft dat: 
s u geen recht op uitkering meer hebt, of 
• u recht hebt op een lagere uitkering, of 
• u of uw (huwelijks)partn.er niet of niet tijdig de 

nodige inlichtingen heeft verstrekt, of 
• u het levensbewijs niet tijdig hebt terug-

gezonden. 

INTREKKING EN TERUGVORDERING 

Uw remigratie-uitkering wordt geheel of 
gedeeltelijk ingetrokken en teruggevorderd als: 
• u of uw (huwelijks)parmer onjuiste of . 

onvolledige inlichtingen heeft gegeven; 
• u of uw (huwelijks)partner wijzigingen niet of 

niet tijdig heeft doorgegeven; 
• u of uw (huwelijks)parmer had kunnen 

begrijpen dat het toegekende/uitbetaalde bedrag 
te hoog was of ten onrechte werd toegekend/ 
uitbetaald; 

• u of uw (huwelijks)partner weer in Nederland 
gaat wonen; 



na drie maanden opschorting van de uitbetaling 
nog niet duidelijk is of u nog langer recht hebt 
op remigratie-uitkering, omdat u/uw 
(huwelijks)partner tiler of niet behoorlijk aan de 
inlichtingenverplichting heeft voldaan. 
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3 	Wat u verder moet weten 

Het registratienununer 
Wanneer u een aanvraag om remigratiesubsidie en/ 
of om een remigratie-uitkering bij de SVB hebt 
ingediend, stelt de SVB een dossier samen. In dit 
dossier worden alle gegevens die van belang zijn 
verzameld. Iedere aanvrager beschikt over een 
eigen dossier met een eigen registratienummer. 
Dit registratienummer is erg belangrijk. Op alle 
brieven en dergelijke die u van de SVB ontvangt, 
staat uw registratienummer. Wanneer u vragen 
hebt over uw subsidie of uitkering en u wilt 
schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de 
SVB, vermeld dan uw registratientunmer. De SVB 
kan u dan sneller antwoord geven op uw vragen. 

Privacy 
Voor de uirvoering van de Remigratieregelingen 
heeft de SVB uw persoonsgegevens nodig. U 
verstrekt deze gegevens zelf door middel van het 
aanvraagformulier. Daarnaast vraagt de SVB 
gegevens op bij andere instanties, zoals de 
Vreemdelingendienst, de Belastingdienst, bedrijfs-
verenigingen, gemeentelijke sociale diensten 
enzovoort. De SVB zal deze instanties ook vragen, 
de gegevens die u hebt verstrekt te vergelijken met 
hun eigen gegevens. 
Uiteraard behandelt de SVB uw persoonsgegevens 
vertrouwelijk. Dit is vastgelegd in het privacy-
reglement van de SVB. Dit reglement geeft u het 
recht om uw gegevens in te zien, te laten 
verbeteren of aan te vullen en na te vragen aan wie 
gegevens zijn verstrekt. Als u van het inzage- en 
correctierecht gebruik wilt maken, moet u zich 
schriftelijk wenden tot het kantoor Buitenland van 
de SVB. 

ONEENS OF KLACHTEN 

Bezwaar en beroep 
Bent u het niet eens met een beslissing over uw 
remigratiesubsidie of remigratie-uitkering, neem 
dan contact op met het kantoor Buitenland van de 
SVB. De SVB kent een bezwaarscluiftprocedure. 
Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt 
u binnen zes weken na dagtekening van deze 
beslissing ('de beschikking') schriftelijk bezwaar 
maken bij dit kantoor. U kunt ook bezwaar maken 
tegen het uitblijven van een beslissing. Voor 
informatie over de bezwaarschriftprocedure kunt u 
contact opnemen met het kantoor Buitenland van 
de SVB. Als u het ook na de bezwaarschrift-
procedure met ons oneens blijft, kunt u in beroep 
gaan bij de rechter. 

Klachten 
Hebt u klachten over de manier waarop het 
kantoor Buitenland van de SVB u heeft 
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behandeld, neem dan contact op met dit kantoor. 
Een brochure over de klachtenregeling van de 
SVB is bij alle SVB-kantoren verkrijgbaar. 

Sociale Verzekeringsbank 
kantoor Buitenlandfsectie Remigratie 
Van Leyenberghlaan 221 
Postbus 75793 
1070 AT Amsterdam 



Hoofdpunten Terugkeerprogramma Ethiopie 

uitgangspunt: 

doelgroep: 

programmaduur: 	3 jaar 

Ethiopiers die geen verblijfstitel hebben dienen naar Ethiopie terug te 
keren op een ordeliike, veilige en humane wijze. 

cliegenen die voor 22 augustus 1997 Nederland zijn binnengekomen en 
wier aanvraag om asiel of een verbligsvergunning is afgewezen en die 
bereid zijn aan hun gefacihteerde terugkeer mee te werken. 
Het berreft circa 900 personen. 

Faciliteiten in Nederland: 

- voorbereiding op terugkeer d.m.v. voorlichting, orientate en scholing (1 - 3 maanden); 

- afgifte vervangende reisdocumenten door Ethiopische ambassade; 

- bij vertrek een eenmalige uitkering van f 500,- per persoon en f 1.250,- per gezin. 

- transport naar Ethiopie verzorgd door 101)4. 

Faciliteiten in Ethiopie: 

- eerste opvang na aankomst in Addis Abeba van maximaal een week; 

- gedurende 9 maanden een toelage van f 250,- per persoon per maand; 

- financiering van scholings- en werkgelegenheidsprojecten (zoals kleine ondememingen) tot een 
maximum van 15.000,- per project. 

- fmanciering van de wederopbouw van gemeenschappen waarheen remigranten terugkeren in 
de vorm van projecten &richt op de infrastructuur, huisvesting, scholing, drinkwatervoorzie-
ning etc. tot een maximum van f 15.000,- per project. 

- bemiddeling door een onafhankelijk projectbureau in Addis Abeba, gekoppeld aan de Neder-
landse ambassade, bij het realiseren van terugkeerprojecten/werkgelegenheid; 

- een Steering Committee in Addis Abeba, waarvan de Nederlandse ambassade deel uitmaakt, be-
spreekt ministens een keer per twee maanden de voortgang van zalcen. 

122 



Hoofdpunten Terugkeerprogramma Angola' 

uitgangspunt: 

doelgroep: 

programmaduur: 	3 jaar 

Angolezen die geen verblijfstitel hebben dienen naar Angola terug te 
keren op een ordelijke, veilige en humane wijze. 

diegenen die voor 25 september 1997 Nederland zijn binnengekomen 
en wier aanvraag om asiel of een verbligsvergurming is afgewezen en 
die bereid zijn aan hun gefaciliteerde terugkeer mee te werken. 
Het betreft circa 300 personen, waaronder circa 100 ama's. 

Faciliteiten in Nederland: 

- voorbereiding op terugkeer d.m.v. voorlichting, orientatie en scholing (1 - 3 maanden); 

• afgifte vervangende reisdocumenten door Angolese ambassade; 

- bij vertrek een eenmalige uitkering van f 500,- per persoon en f 1.250,- per gezin; 

- transport naar Angola verzorgd door 10M. 

Faciliteiten in Angola: 

- tijdelijke eerste opvang na aankomst in Luanda van maximaal een week; 

- gedurende 9 maanden een toelage van f 250,- per persoon per maand; 

- fmanciering van scholings- en werkgelegenheidsprojecten (zoals kleine ondernemingen) tot een 
maximum van f 5.000,- per project. 

• fmanciering van de wederopbouw van gemeenschappen waarheen remigranten terugkeren in 
de vorm van projecten gericht op de infrastructuur, huisvesting, scholing, drinkwatervoorzie-
ning etc. tot een maximum van f 15.000,- per project; 

- een specifiek op ama's gericht programma, per individu opgesteld i.s.m. met het project-
bureau, de Nederlandse ambassade en Save the Children Fund; 

- bemiddeling door een projectbureau in Luanda, gekoppeld aan de Nederlandse ambassade, bij 
het realiseren van terugkeerprojecten/werkgelegenheid; 

- een Steering Committee in Luanda, gekoppeld aan de Nederlandse ambassade, bespreekt 
minstens een keer per twee maanden de voortgang van zaken. 

AMA's: Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. Onder de twee- tot driehonderd afgewezen Angolese 
asielzoekers bevinden zich 75 - 100 zogenaamde ama's. Gezien hun bijzondere situatie is overeengekomen dat zij 
steeds individueel dienen terug te keren (dus met groepsgewijs) en dat aan de volgende voorwaarden moet zijn 
voldaan: 
-voordat terugkeer plaatsvindt moet een safe haven gevonden zijn; 
-vanaf moment van terugkeer moet de ama intensief sociaal worden begeleid; • 
-hij of zij dient een valcopleiding te krijgen; 
-alles client in het teken te staan van een zelfstandig bestaan. 
(bron: brochure Proefprogramma's in Ethiopie en Angola, Min. van BuiZa, december 1997) 
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LOOK and SEE regeling 

De Look and See regeling is specifiek voor Bosnische vluchtelingen (A-status houders) in 
het leven geroepen. Zij zijn gezien hun A-status formeel niet gerechtigd te reizen naar het 
land van herkomst zonder daarbij de kans te lopen de A-status te verliezen. Om hen in de 
gelegenheid te stellen zich beter te orienteren op de mogelijkheden van terugkeer, zijn de 
Bosnische A-status houders gerechtigd eenmalig voor een periode van maximaal een 
maand Bosnie te bezoeken zonder dat zij daarmee hun juridische status als Conventie-
vluchteling verspelen. Zij moeten, voor de reis naar Bosnie plaatsvindt, de lokale 
Vreemdelingen Dienst formed l op de hoogte stellen van het voorgenomen tijdelijk bezoek 
aan Bosnie teneinde over de benodigde goedkeuring te kunnen beschikken. 
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IOM: Return of Qualified Nationals 

INTERNATIONALE ORGANISATIE VOOR MIGRATIE (IOM) 

INTERNATIONAL ORGANISATION FOR MIGRATION (IOM) 

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (01M) 

Vacaturebank voor terugkerende Bosniers 

Om de wederopbouw van Bosnle-Herzegovina te stimuleren en de herintegratie van terugkerende 
Bosnlers te bevorderen, heeft de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Sarajevo een 
vacature bank geopend. In Nederland verblikende Bosniers kunnen zich hiervoor aanmelden bij de /OM-
vestiging in Den Haag. Zij kunnen rekenen op bemIddeling en financiele steun wanneer zij voor een 
vacature worden aangenomen. 

Het herstel van Bosnia-Herzegovina vordert. Scholen en universiteiten functloneren weer, bedrijven 
hebben hun produktle weer op gang gebracht en ziekenhuizen zijn voldoende toegerust om pationten te 
kunnen behandelen en verzorgen. Wegen en verbindingen zijn verbeterd en voor zover mogelijk keren 
mensen terug naar hula. 

Met name door het personeelstekort in de gezondheldszorg, het onderwijs en de bouw dreigt een 
verdere wederopbouw te stagneren. De IOM heeft daartoe het programma 'Return of Qualified Nationals' 
(RQN) opgezet. Dit programma is bedoeld voor buiten Bosnia-Herzegovina verblijvende Bosniors die 
beschikken over vaardigheden die voor de wederopbouw relevant zijn. Een kandidaat die voor een 
vacature in aanmerking komt krijgt een in Nederland ondertekend jaarcontract bij een werkgever en een 
gegarandeerd jaarsalaris op lokaal nlveau. Naast reiskostenvergoeding conform de Terugkeer- of 
Basisremigratie Subsidieregeling ontvangt men na aankomst een eenmalige bijdrage van 750 DM. De 
werkgever ontvangt een bijdrage voor de aanschaf van werkmateriaal. 

indien een bemiddeling tussen een kandidaat en de beschikbare vacatures niet direct mogelijk blijkt, 
blijft de kandidaat desgewenst op een wachtlijst staan totdat een geschikte vacature wordt gemeld. Ook 
zij die reeds zelf werk in Bosnia hebben gevonden of Bosniers die zich als zelfstandig ondarnemer 
wilteri vestigen, kunnen contact opnemen. IOM zal nagaan of extra ondersteuning kan warden gebaden. 

• Voor nadere informatie of aanmelding kan men iedere woensdag tot en met vrijdag terecht bij de RON-
telefoonlijn van de 10M, telefoon 070 -3624114 (Nederlands en Bosnisch sprekend). 

(inzetstuk:) 

IOM burn actief in de begeleiding van terugkeerders naar Bosnia-Herzegovina. Vanuit Duitsland, 
gastheer van de grootste Bosnische gemeenschap, hielp 10M tot nu toe bij de terugkeer van 
tienduizenden Bosniers. Sinds de invoering van het zogenaamde RQN-programme zijn inmiddels 
bilna 300 mensen weer werkzaam in hun oorspronkelpe beroep. IOM heeft ongeveer 1000 
vacatures bij werkgevers, zowel in de overheids- als in de privesector In zijn bestand zitten. Dit 
bestand wordt regelmatlg bijgehouden en verspreid ',Innen de Bosnische gemeenschappen in het 
buitenland door 10M-missies in Europa, Noord-Amerika en Australia. 

Internationale Organisatie voor Migratie 
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IOM International Organization for Migration 

Joint EC/10M Programme for Return and Reintegration 
of Bosnian Nationals from Benelux and Germany (ROBBAG) 

Geachte heer/mevrouw, 

Den Haag, 22 juni 1998 

Bijgaand treft u een Bosnischtalige poster die informatie bevat met betrekking tot het 
trainingsprogramma ROBBAG. Dit programma, gefinancierd door de Europese Commissie en 
uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), heeft als doel orientatie- en 
practische cursussen aan te bieden aan Bosnische ontheemden die momenteel in de Benelux en in 
Duitsland verblijven. In Nederland gaat het dan met name om VVTV-houders. De inhoud van de poster 
wordt hieronder kort aangegeven. 

1. Practische opleidingen 
Elke Bosnier die momenteel in Belgie, Nederland of Luxemburg verblijft, kan zich inschrijven voor een 
practische opleiding in: 
• computervaardigheden, 
• bouwtechnieken, 
• confectietechnieken en 
• gezondheidskunde. 
Elke cursus zal maximaal zes weken duren. Aan het eind van elke opleiding wordt een certificaat 
uitgereikt. Er wordt eveneens een bedrag betaald om de kosten te vergoeden van het transport naar 
de opleidingscentra. Verder wordt er lesmateriaal beschikbaar gesteld waarmee kinderen onderwijs in 
de Bosnische taal kunnen ontvangen, teneinde hun rentegratie in het schoolsysteem in Bosnie- 
Herzegovina te bevorderen. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij het 10M kantoor in Den Haag 

2. lnformatiebrochures 
10M verzamelt in Bosnie-Herzegovina practische informatie over de situatie ter plaatse en de 
mogelijke hulp die voorhanden is. Bij 10M kunnen brochures worden aangevraagd met up-to-date 
informatie rond onderwerpen als: registratieprocedures in de Federatie en de Republika Srpska, 
douanewetgeving, bankwezen, sociale zekerheid, huisvesting en onderwijs. 

lk verzoek u bijgaande poster zo duidelijk mogelijk in uw kantoor op te hangen. 

Met vriendelijke groet, 

Joost Oostlander 
Internationale Organisatie voor Migratie 

N.B.: Bosniers kunnen zich, i.t.t. eerdere berichten, tot 28 juni a.s. voor de verkiezingen van september 
inschrijven. Informatie is verkrijgbaar bij 10M (070-3624114) en het Meldpunt Bosnie (070-3703188) 

IOM Bonn 	 IOM Brussels 	 IOM The Hague 	 IOM Sarajevo 
Postfach 20.14.62 	 Rue Montoyerstraat 40 	 P.O. Box 10796 	 Vilsonovo Setaliste 10 

53144 Bonn 	 Bruxelles 1000 Brussel 	 2501 HT Den Haag 	 71000 Sarajevo 
Germany 	 Belgium 	 The Netherlands 	 Bosnia and Herzegovina 

	

Tel: 00 49228 82.09.40 	 Tel: 00 322 282 45 60 	 Tel: 00 3170 362 41 14 	 Tel: 00 38771 65.18.29 

	

Fax:00 49228 820.94.62 	 Fax: 00 322 230 07 63 	 Fax: 00 3170 364 87 55 	Fax: 00 38771 65.64.81 

127 



IOM International Organization for Migration 

HerintegfatiefOndS 

Fund to Assist with the Re -installation of Returnees from the Netherlands to Bosnia Herzegovina (FARRN) 

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft een fonds ingesteld om de herintegratie te 

bevorderen van Bosniers die vrijwillig naar hun land terug keren. Bil het voldoen aan een 

aantal criteria kunnen aanvragers in aanmerking komen voor een eenmalige bijdrage van 

maximaal f 5000,— uit dit Herintegratiefonds. Deze bijdrage is bedoeld om kosten te 
vergoeden voor reparaties can de woning, voor inrichting van de woning of andere activiteiten 

(bijvoorbeeld het verwerven van eigen inkomsten) die met herintegratie te maken hebben. 

De feitelijke terugkeer ken plaats vinden met steun van de Basisremigratiesubsidieregeling, de 

Remigratieregeling 1985, het IOM-Terugkeerprogramma of op eigen gelegenheid. 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet aan de volgende criteria, die vastgesteld 

zijn door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, voldaan worden: 

1. binnenkomst in Nederland voor 1 juni 1997 

2. terugkeer naar Bosnie-Herzegovina na 1 januari 1998 

3. afstand doen van de Nederlandse verblijfsstatus 

4 . inlevering van Nederlandse verblijfsdocument(en) 

s. bezit van de Bosnische nationaliteit en niet (ook) de Nederlandse nationaliteit 

6. aantoonbare permanente vestiging in Bosnie-Herzegovina 

7. terugkeer naar Bosnie-Herzegovina zonder dot een of meerdere gezinsleden in Nederland 

achterblijven. 

Aanvragen kunnen ingediend worden voor vertrek uit Nederland of na terugkeer in Bosnia-

Herzegovina. De aanvragen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst en vertrek naar 

Bosnie-Herzegovina, zolang het fonds toereikend is. 

Kandidaten die in Nederland verbliiven en een aanvraag willen indienen voor een bijdrage uit 

het fonds kunnen contact opnemen met het kantoor van IOM in Den Haag. Een aanvraag 
formulier wordt dan toegestuurd. Hierop is verder uitgewerkt hoe aan de criteria voldaan ken 

worden. Het dient terug gestuurd te worden naar: IOM Den Haag 

t.a.v. Herinrichtingsfonds 

Postbus 10796 
2501 HT Den Haag 

Kandidaten die na terugkeer in Bosnie-Herzegovina een aanvraag willen indienen, kunnen 
contact opnemen met: 	 IOM Sarajevo, 

Ann: Operations Section 

Vilsonovo Setaliste 10 

71000 Sarajevo 
Meer informatie, ook over andere IOM-projecten, is verkrijgbaar via nummer 070-3181530. 
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