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1. INLEiIDING 

1.1 Achtergrond, geldIgheld en verhouding tot bestaande werldnstruct%es 

Op 16 februari 2000 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken een ambtsbericht 
uitgebracht over de situatie In Somalië. 

Naar aanleiding hiervan heeft de Staatssecretaris besloten tot een beleidswijzi- 
ging ten aanzien van de wtv-verlening aan clans van de clanfamilies Darod en 
Hawiye en van clanlozen af minderheden. Deze beleidwijziging is neergelegd in 
een brief aan de VoorzItter van de Ikreede Kamer van 3 april 2000. 

Oeze werkinsm~ctie bevat de uitvueringsconsequenties van het door de Staats- 
secretaris vastgestelde beleid en is vanaf heden van kracht. 

1NDwerkinstructia nr 18% komt hiermede te vervallen. 

1.2 Algemene uftgangspunten 

h deze weddnst~~ctie worden indicaties gegeven voor het verlenen van een A- 
status dan wel een vergunning tot verblijf om klemmende redenen van huma- 
nitahe aard. Deze indicaties zijn g&n criteria: hel enkele behoren tof de desbe- 
treffende categorie impliceert niet dat per definitie sta~rletig moet plaah- 
vinden. 

De beoordebng of betrokkene In aanmerking komt voor een A-status of een 
vergunning taf verblijf vindt plaats n6 vaststelling of de verklaringen geloofwaar- 
dig zijn. Bij de vaststelling van de geloofwaardigheid van de verklaringen speelt 
ook het toerekenbaar ontbreken van documenten een rol. 

TBV 199913 is van toepassing op asielaanvragen met datum F vanaf 1 februari 
1999 (op die datum trad de Wet Ongedotumenteerden in werking). 
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1ND-Werklnstcwtie N: 179 (‘Bewijslast (ongedocumenteerde) asielzoeker inzake 
vaststeUing reisroute’) is van toepassing op asielaanvragen mer datum F ~661 1 
februari 1999. 

vetdgetts dient de avauwgendheid van de gevreesde/te wezen gebewenis- 
sen bij de beoordeling of tot statuwedeniog wordt overgegaan te worden behok- 
ken. Bij een beroep op vluchtelingschap geldt in het bijzonder dat degenen van 
wie vervolging wordt gevreesd op dePoogt moeten zijn of kunnen geraken van 
de omstandigheden waarop de asielzoeker tich bemept. 
Bij de beoordeling van de waag of de asielzoeker tier te lade als vluchteling 
dient te worden toegelaten dan wel in aanmerking komt “oor verlening van een 
vtv-humanitair dient de asIelzoeker het tijdsverloop dat is gelegen twscn de 
gebeurtenissen die aanleiding vormden om het land van herkomst te verlateo en 
het moment MIJ het daadwerkelijk vemk te verklaren. 

Tenslotte biedt IND-Werkiictie nr. 148 (‘Vrouwen in de asielprocedure’) aan- 
knopingspunten voor een genderinclusieve beoordeling van het relaas. 

Alle aanvragen dienen te worden bezien op de contra-indicaties genoemd in 
INIJ-Werkinstructies 111s. 163 CToepassing ah IF Vluchtelingenverdrag’) en 164 
(‘co”rra-bldicaties in asielzaken’). 

2. BEOORDELING VAN ASIELAANVM GEN VAN SOMAI,lj8&? 

2.1 Crog>erIngen die verhoogde aandacht wagen 

2.1.1 WW0lgiing 

Er zijn ten aanzien van geheel Somalië geen meldingen bekend dat vervolging 
uitsluitend op grond van het behoren tot een bepaalde dan of minderheidsgroep 
voorkomt. Er zijn derhalve geen groepertngen aanwijsbaar die verhoogde aao- 
dacht vragen. Somaliërs die Ach politiek of militair hehhen geprofileerd in een 
conllict tegen een bepaalde clan, kunnen te maken hijgen met vavolging door 
die clan. 

2.12 Vrouwenbesnijdenis 

Besnijdenis bij meisjes in Somalië komt veelvuldig voor (naar schatting 99% van 
de vrouwelijke bevolking wordt op enigerlei wijze besneden). In veruit de meeste 
gevallen (meer dan 75%) vindt besnijdenis plaats in de vorm van infibulatie (het 
geheel of gedeeltelijk verwijderen van de clitoris en de Webx schaamlippen, 
waarna men de grote schaamlippen aan elkaar hecht). In enkele dorpen in So- 
malië past toen alleen incisie toe @tet aanbrengen van een prikje of sneetje in de 
voorhuid van de clitoris) of worden vrouwen in het geheel niet besneden. Ook 
onder SomaU~rs met Perzische of Arabische voomuders die voornamelijk in de 
kusbteden wonen (zoals bijvoorbeeld de Reer Hamar) is incisie gebruikelijk. De 
besnijdenis tidt in Somalië in het algemeen plaats tussen het zesde en het 
achtste levensjaar. Soms gebeurt dit echter ook eerder of later, maar in het 
laatste geval altijd voor de eerste menstruatie. 
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Indien een wouw nog niet is besneden en dit in haar land van herkomst niet 
ka ondopen, km sprake zijn van een reed risico voor een schending van artikel 
3 E~M. In &e s&uatie kan een vhr-humanitair worden verleend indien wordt 
voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 

er dient gemelijk te worden gemaakt dat bezwaren bestaan te!qm vrouwen 
besnijdais en dat de betrokkene deze traditie in het geheel niet wil voortzet- 
ten: 
de bedreiging van de dorps- of wqle gemeenschap als gevolg daarvan 
aannemelijk is gemaakt 
er geen vestiglngsaltematief in een grote{@ stad voorhanden is. 

Het betreft hier zowel de ouders die zich verzetten togen de besnijdenis van hun 
dochter, alsmede de dochters zelf. Zie in dit verband ook lNLSwerkinstructie 148 
(‘vrouwen in de asielprocedure’ onder punt 51. 

2.1.3 “rouwen behorend tot minderheden 

Ongehuwde vrouwen, weduwen of gescheiden vrouwen behorend tot de Reer 
Hamar of Reer Brava die geen naaste fami& hebben ln het relatief veilige deel 
van Somalië zouden het zeer moeilijk hebben indien zij zich daar vestigen. Voor 
deze vrouwon ls er derhalve niet in alle gevallen eeo reëel vestigingsaltematief in 
Somalië aanwezig. Om dit te beoordeIen zijn de volgende vraagpunten van be- 
lang: 

behoort de betrokkene daadwerkelijk tot de Reer Hamar of Reer Brava? Naar 
dit aspect dien1 in alle gevallen een nader onderzoek (bijvoorbeeld een aan- 
vullend gehoor of horen in de bezwaatiase) te worden ingesteld, ook indien 
aan de betrokkene in een eerder stadium een wtv is verleend. Indien daar- 
over aan de hand van wagen onvoldoende of geen duidelijkheid kan worden 
verkregen dan dient dit te worden vastgesteld aan de hand van taalanalyse 
CLiie nader onder 3.1); 
heeft betrokkene naaste familieleden wonen in het relatief vellige deel van 
sornalië~? 

- indien betrokkene te kennen geeft geen naastc familieleden te bcbben in het 
relatief veil& deel van Somalië en daar wel enkele maanden of langer te 
hebben verbleven. hoe heeft zij zich daar dan stamde gehouden? Een ves- 
tlgiogsaltematief wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkene 
zich gedurende die periode zonder problemen heeft kunnen staande houder1 
en op normale wijze in haar levensonderhoud heeft kunnen voorzien. 

bxiien aan de hand van het bovenstaande duidelijkwordt dar de ben-okkene 
daadwerkelijk behoort tot de Reer Hamar of Reer Brava en voor haar geen reëel 
vcsögingsaltematiof ti het relatief veilige deel van Somalië voorhanden is dan 
kan zij in het bezit worden gesteld van een vergunning tot verblijf zonder be- 
perkingen. 
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2.2 Bijzondere aandachtspunten 

In deze subparagraaf wordt ingegaan op meer algemene omstandigheden die 
van belang Runnen) zijn bij de beoordeling of de asielzoeker in aanmerking 
komt voor een A-status of vergunning tot verblijf. 

Z.Z.1 Vlucht- enlof Vestigingwdteynaöef 

h principe heeft elke Som& het eigen dangebied waar hij veilig voor vervolging 
kan verblijven en is er de&alve een vluchtalternatief aanwezig. In de gebieden 
bulten het relatief veilige deel van SomaliP kan wol sprake zijn van onveiligheid 
ten gevolge van conflicten met andere ckms of banditisme. 

Voor wat bet&t de vesUgingsaltemaUeven voor partners in een gemengd huwe 
Lijk. weduwen en gescheiden vrouwen en hun eventuele kinderen wordt kort- 
heidshalve verwezen naar paragraaf 3.4.2 (pagina 49 e.v.) van het ambtsbericht 
van 16 februari ZCQO. Daar wordt uitvoerig ingegaan op alle aspecten die van 
belang zijn voor de positie van deze categotieëo. 

22.2 Traumatabeleid 

IND-Werkinstructie nr. 31 is van toepassing. Voor het overige zijn er met bek 
hekldng tot Somalië geen bijzonderheden. 

2.2.3 Opvangmogeli jkheden mInderjarIgen / bijzonderheden ama-beleid 

Uit het ambtsbeticht van 16 februari 2000 blijkt het volgende m.b.t. AMA’s: 
Alleenstaande jongeren worden in Somalië opgevangen door de familie, hetzij 
van vader+, hetzij van moederskant. Verder is het in Somalië heel gebruikelijk 
dat kinderen worden grootgebracht door anderen dan de ouders. Het is on- 
waarschijnlijk dat een kind zonder de financiële steun van familie een westers 
land kan bereiken. De UNHCR heeft vernomen dat minderjarigen vaak naar het 
buitenland worden gestuurd als een strategie van de familie om een “brugge- 
hoofd” te slaan, zodat later andere familieleden kunnen volgen. 

Uit het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat een alleenstaande minder- 
jarige die in Nederland om toelating verzoekt naar alle waarschijnlijkheid familie 
heeft in Somalië die kan worden geacht voor opvang zorg te kunnen dragen. 
Daarom moet op dit aspect worden doorgevraagd. Daarbij is vooml van belang 
dat de betrokkene verldaart wie zijn reis heeft geregeld en gefmancierd. Indien 
berrokkene daar geen toereikende of een ongeloofwaardige verklaring YOOI geeft 
dan kan zijn aanvraag met verwijzing naar het ambtsbericht (“... onwaarschijnlijk 
dat een kind zonder de financiële steun vao familie een westers land...“) te worm 
den afgewezen. Betrokkene komt dan ook niet in aanmerking voor een ama-YtY. 
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Voorts bujkt uit het ambtsbericht van 16 februari 2lMO dat Somaliërs rmditioneel 
als volwassen worden beschouwd op de leeftijd ven vijftien jaar. Ook formeel, 
volgens de Wet op de Somalieche nationaliteit, is de leeftijd van meerderjarig- 
heid vijftien jaar. Dit gegeven is ven belang bij de indicator genoemd in IND- 
werkinstructie 162 (‘alleenstaande minderjarige asielzoekers’). paragraaf 2. 
onder a. 

Verder is het gewone beleid van toepfissing. In Somalië zijn geen opvengmogo- 
lijkbeden voor minderjarigen bij NGO’s bekend. Daemm ken met dergelijke 
vormen van opvang geen rekening worden gehouden bij de afdoening van 
Somalische AMA-zaken. Ook is vooralsnog geen onderzoek mogelijk in Somalië 
met betrekkIng tot adequate opvangmogeli jkheden bij bijvoorbeeld familie. 

22.4 Driejerenbeleld / relevant Ujdsverloop 

~snrake van tiidswl”OQ 
Als de betrokken vreemdeling in de loop van de procedure een [voorwaardelijke) 
vergunning tot verblijf heeft gekxegen, is vanaf de iogengsdamm van deze ver- 
gunning geen sprake meer van tijdsverloop. Er kan eersr weer spreke zijn van 
tijdsverloop vanaf het moment waarop de neemdeling kermis neemt van de 
intrekking vao de vergunning, dan wel de niet-verlenging van de geldigheidsduur 
daarvan, voorzover de oorspronkelijke procedure om toelating als vluchteling 
dan nog loopt of herleeft. 

ELr is voorts geen spreke ven relevant tijdeverloop indien in de bodemprocedure 
door de rechter is vastgesteld dat de betrokJcen vreemdeling niet in aanmerking 

komt voor toelating els vluchteling dan wel een vergunning tot verblijf en de 
beslissing is vernietigd voorzover het betreft de gepretendeerde aanspraken op 
een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (ongeacht of zulks blijkt uit het dic- 
mm of uit de inhoud vao de uitspraak zel0 indien op de datum van de uitsprak 
nog geen drie jaar Is verstreken. Na de datum van vorenbedoelde uitspraak 
wordt geen vcrdcr rclcvant tijdsverloop meer opgebouwd. 

Er is wel sprake “en relevant rkjdsverloop indien in de bodemprocadure door de 
rechter is vastgesteld dat de betrokkken vreemdeling niet in aimmerking komt 
voor toelating els vluchteling den wel een vergunning tot verblijf en de beslissing 
is vernietigd voorzover het betreft de gepretendeerde aanspraken op een voor- 
waardelijke vergunning tot verbbjf (ongeacht of zulks blijkt uit het dichun of ojt 
de inhoud van de uitspraak zelfl indien op de &atum ven de uitspraak meer dan 
die jaar is verstreken en de betrokkene de procedure in Nederland mocht 
afwachten. In deze zaken kan in begiosel, behoudens contra-indicaties, een ver- 
gunning tot verblijf op grond van tijdsverloop worden verleend. 

Zie nader over de driejarentermijn: Vreemdelingencirculaire 1994 onder A416.22. 
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3 PROCEDURELE ASPECTRN 

3.1 Onderzoekemogelf jkbeden I taalanalyse 

Voor het stellen ven informatievragen is [ND-Werkinsrmctie or. 221 (‘Vragen 
stellen aan de Directie Beleid van het hoofdkantoor’) van toepassing. 

In zaken van aslelzoekers uit Somal& is het mogelijk om een taalanalyse aan te 
wagen ter vaststelling van de nationaliteit of herkomst van een asielzoeker. Taal- 
analyee kan in beginsel worden uitgevoerd voor alle talen. Voor het aanvragen 
van een taalmdyne dient u contact op te nemen met de cootactpersnon Tanl- 
amhyse van uw Regio c.q. AC. 

3.2 Rechterlijke procedures 

Indien de vreemdeling beroep instelt tegen de beschikking in bezwaar, dienr 
overeenkomstig werkiostructie 88 (‘Bezwaewaken; voorkoming van dubbele 
procedures in de beroepsfase’) te worden gehandeld. 

4 TERUGKRER 

4.1 Vvtv-beleid 

Bepaalde categorieën asielzoekers uit Somalië komen, behoudens de in de Vc 
genoemde contra-indicaties, in eamnerkb~g voor een wtv. 

Hieronder (4.21 wordt eerst ingegaan op de te gebndken terminologie. Vervol- 
gens wordt het gewijzigde wh-beleid weergegeven (43.) en worden de gevolgen 
hiervan voor alle Somalische claofarnibes alsmede voor de clanlozen of minder- 
heden nader uitgewerkt (4.4.). In 4.5 komen de conha-indicaties bij het VVN- 
beleid aan de orde. Paragraaf 4.6 tenslotte handelt over pmktische aspecten van 
terugkeer. 

4.2 Terminologie 

In navolRinR ven het embtsbericbt ven 23 oktober ,998 en de REK-uitspraken 
d.d. 3 juni 1999 met betrekking tot Somalië wordt er vanuit gegaan dat het volk 
der Som& bestaat uit zes grote danfamilies: Darod. Hawiye, Issaq, Dir. Digil en 
Rehanweyn. Deze clenfemiiiee zijn zelf weer onder te verdelen in diverse clans. 
Deze clans kunnen vervolgene weer onderverdeeld zijn io subclans. 

4.3 Indicaties voor een wtv 

Een wtv kzua worden verleend c.q. de geldigheidsduur vao een wtv kan worden 
verlengd indien betrokkene: 

geen beechermingealternadef heeft in het relatief veilige deel vao Somalië; eo 
- niet afkomedg is uit of geen substantiële periode ven zijn/ haar leven heeft 

verbleven in het relatief veilige deel van Somalië. Met substantiële periode 
wordt een periode ven tenmInste zes maanden bedoeld. 
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Het relatief veilige deel YB” Somalië omvat de vijf “oord-westelijke provincies 
AwdzJ, Galbeed, Togdheer, Sanaag en Sool. de noord-oostelijke provincies Bad, 
Nqpd en Mudog. en de centrale provincies Galgadud en Hiiraan. Ook de eila”- 
den voor de kust vzm zuid-Somalië worden gerekend tot het relatief veilige deel 
van Somalië. 

Blijkens het atnbtsbericht van 16 februari 2000 kunnen leden van de Darod-, 
Hawiye-, Issaq- en Dlr-clanfamilies zich Ln het algemeen in het relatief veilige 
deel van Somalië veuig vestigen’ in het gehele woongebied van de eigen clan- 
famuie, tenUj sprake is VZUI ernstige, gewapende cotilcten Cin het conflictge- 
bied) in het heden of het recente verleden tussen clans die behoren tot de eigen 
danfamilie. Ook kunnen zij zich in het algemeen In het relatief veilige deel YB” 
Somalië veilig vestige” in gebieden waar andere clanfamilies de meerderheid 
uitmaken of politiek overheersen, tenzij sprake is vat, ernstige gewapende con- 
flicten (in het cootlictgcbied} in het heden of recente verleden tisen de beu-ok- 
ken clanfamilies. Jn beide gevaae” is io het algemeen tenminste een bescher- 
mingsaltematief aanwezig in het woongebied van de eigen clan in het relatief 
veilige deel van Somali5. HIeronder (4.41 zal bij de uitwerking van het vvwbeleid 
vao deze vier danfamilies aan dit aspect aandacht worden besteed. 

4.4 Uitwerking van het wtv-beleid per clanfamilie e” voor clanlozen/ 
minderheden 

Ondersrnand ouenicht is waar het de clans van de Darod-clmfafrzilie en met 
mum de veel meer gesegmenteerde Hwiye-danfamilie betreft niet compleet. In 
het overzicht zijn in ieder geval de grootste en in Nederlarzd meest voorkomende 
clam opgenomen. Mocht u een clan tegenkomen die niet in het avenicht staat 
neemt u dan contact op met de Gemeemchappeli jke Kennisgroep Czie onder 3.1). 

In onderstaand overzicht wordt met de 8 noordelijke provincies gedoeld op de 
vijf noordwestelijke provincies Awdal, Galbeed, Togdheer, Sanaag en Sool, de 
“oord-oostelijke provincies &ui, Nugal en Mudug. Met de 10 noordelijke en 
centrale proviocies wordt gedoeld op de 8 noordelijke provincies en de 2 cw- 
tmle provincies Galgadud en Hüraan. 

Duod-clanfamilie 
Voor de Darod-clanfamilie geldt dat er noch binnen de eigen danfamilie “och 
tussen deze clanfamaie en een YZ+” de clanfamilies va” de Du; Hawiye of Issaq 
sprake is geweest vm ernstige gewapende cordlicte” in het heden of hot recente 
verleden. Leden van deze danfamuie hebh&edxdve altijd een beschermingsal- 
ternadef in het relatief veilige deel van Som&& 

De leden van de -Marehan-.te- en Watxenneliclan van de 
Darodclanfatrdlie kome” sedert 23 augustus 1995, de datum waarop het vvhr- 
beleid voor onder meer de Darodclanfamaie is opgeheven, “iet meer ~II aanmerk 
king voor een wtr al deze dans hebben hu” woongebied in “oord- danwel 
centm%Somalië. Voor de Majerteen geldt daarbij dat leden van deze clanfamilie 
geen beschermingsaltematief hebben in het Hawiyc-gebied in de provincies 
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Mudug, Galgadud en Hiiraan. Dit vanwege de steun die Hawiye-tijgsheren in 
Kismayo geven aan de SNF-milities tegen milities verbonden met de Majerteen. 

Leden van de Marehan-clan zijn weliswaar het afgelopen jaar steeds meer regen- 
over de andere Darod-clans komen te staan zodat het niet zeker is dat zij zich 
veilig kunnen vestigen In het woongebied van de Majerteen. maar de Marehan- 
clan heet? in ieder geval een beschemxingsalternatief in het eigen woongebied in 
de provincies Galgadud en Mudug waar zij zich veilig kunnen vestigen. ln de 
periode gelegen tussen 23 augustus 1995. de datum waamp het wrv-beleid voo1’ 
onder meer de DarodcIanfamilIe werd opgeheven, en 10 februari 1997. de datum 
dat het beleid werd gewijzigd in die z& dat alleeu de 8 noordelijke provincies 
veilig werden geacht, kwamen Mamhan niet In aanmerking voor een ww. In 
deze periode werd het woongebied van de. Marehan in het zuiden van Somalië 
zodanig veilig en stabiel geacht dat van leden van de Marehanclan in redelijk- 
heid kon worden gevergd dat zij daar naar terugkeerden. 

Vanaf 3 april 2000, de dahxm dat de Rveede kamer is geïnformeerd over de 
huidige wijziging van het wtv-beleid, komen leden van de pgjldenclan van de 
Darod-clanfamilie niet meer in aanmerking “oor een wtv. Voor de Ogadenclan 
is een beschermingsalternatief in het noordoosten van Somalië aanwezig. Welis- 
waar is de Ogaden-dan begin jaren negentig in het zuiden van Somalië in con- 
flict geweest met andere clans van de Darod-clanfamilie, maar in het recente 
verleden hebben zich geen ernstige cotiicten meer voorgedaan. 
In de periode gelegen tussen 23 augustus 1995, de datum waarop het wtv-beleid 
voor onder meer de DarodclanfamiIie werd opgeheven, en 10 fcbmari 19Y7, de 
dahun dat hef beleid werd gewijzigd in die zin dar alleen de 8 noordelijke pro- 
vincies veilig werden geacht, kwamen Ogadeni’s niet in aanmerkii YOOT een 
WN. In deze periode werd het woongebied van de Ogadenclan in her zuiden van 
Somalië zodanig veilig en stabiel geacht dat van leden van de Ogadencian in 
redelijkheid kon worden gevergd daf zij daar naar terugkeerden. 
In de periode van 10 februari 1997 tot 3 april 2ClW kwamen Ogadeni’s wel in 
aamding voor een vutv Dit betekent dat leden van deze clan die voor 3 april 
2000 drie jaar of langer in het bezit waren of zouden behoren te zijn geweest van 
een wtv alsnog in het bezit dienen te worden gesteld van een vergunning tot 
verblijf o.g.v. artikel 13a Vreemdelingenwet. 

Hawiye-clzznfamilie 
Binnen de Hawiye-clanfamilie stonden het afgelopen jaar in en rond Mogadishu 
vele clan- en subclanmilities tegenover elkaar. Leden van clans die woongebied 
hebben in de provlncles Mudug, Hibaan en Galgadud hebben in ieder geval 
altijd een beschenningsaltematief in dar woongebied. Hieronder wordt voor de 
grootste clans van de Hawiye aangegeven waar zij hun woongebied hebben. 
Daarbij wordt tevens aangegeven sedert wanneer de respectievelijke clans niet 
(meer) in aanmerking komen voor een W @ L  

Habr Ge&-clan leden van de Habr Gedir-dan komen sedert 10 februari ,997, 
de datum dat het beleid werd gewijzigd in die zin dat de 8 
noordelijke provincies vellig werden geacht, niet meer in aan~ 
meiking voor een wtv; deze clan heeft woongebied in Noord- 
Somalië. in de provincie Mudug. 
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Abgd-clan leden va” de Abgal-dan komen sedert 10 februari 1997, de 
denu dat het beleid werd gewijzigd in die zin dat de 8 “oor. 
delljke proticies veilii werden geacht, niet meer in eanmer- 
L<ing voor ee” vwx blijkas een brief va” de Minister van 
Buitenlandse zaken d.d 30 juni 1999 heeft de Abgal-da” 
woongebied in de districten Hobyo en Harar-Dhere van de 
proticie Mudug. 

het woongebied van de Hawadle-clan bevi”dt zich in de pro- 
vincies Hiiraan en Galgadud Dit betekent dat leden van deze 
dan die voor 20 november 1998, de dohun dot het wwbclcid 
Is gewijzigd in die zin dat de tien noordelijke en centrale 
provincies relatief veilig worden geacht, drie jaar of langer in 
het bezit were” of zouden behoren te zijn geweest ven een 
vvtv alsnog in het bezit dienen te worden gesteld va” een 
vergunning tot verblijf o.g.v. artikel 13a Vreemdelingenwet. 
Zaken van leden ven de Hawadle-clan die op 20 “ovenlber 
1998 nog niet drie jaar in het bezit zouden zijn geweest van 
een vvtv komen Riet (meer) voor een wtv in aanmerking. 

Mumsade-clan blijkens een brief van de h%nister van Buitenlandse zake” 
dd. 30 jti 1999 heeft de Mwsade-clan woongebied in de 
Disnicten Elbur en Galbareri in de provincie Galgadud. Dit 
betekent dat leden yan deze clan die voor 20 november 1998, 
de datum dat het wtv-beleid is gewijzigd in die zin dat de 
tien noordelijke en ce”Ixele proyincies relatief veilig worden 
geacht. drie jaar of langer in het bezit waren of zouden be- 
hore” te zijn geweest van een wtv alsnog in het bezit dienen 
te worden gesteld vm~ een verguaning tot vel-blijf o.g.v. artikel 
1% Vvzemdelingenwet. Zaken ven leden van de Hawadleclar~ 
die op 20 november 1998 nog “iet drie jaar in het bezit zou- 
den zijn geweest van cc” wtv komen niet (meer) voor een 
w in aannlerking. 

sheikhal-clan blijke”s een brief van de .Minister van Buitenlandse Zake” 
d.d. 5 juli 1999 heeft de Sheikhal-clan geen eigen woongebied. 
Leden van de clan wone” verspreid in het gebied waar de 
Hawiye-danfamIlie haar woongebied heeft. Omdat de families 
van de Sheikhal vooral io Mogadishu en de provincies Hu- 
ram. Middle en Lower Juba en Gedo voorkome” worde” le- 
den “en de Sheikha-clan geacht in ieder gevel in Hiiiaan een 
beschermingsaltematief te hebben. Dit betekent dat leden 
van deze clan die voor 20 november 1998. de datum dat het 
--beleid is gewijzigd in die zin dat de tien noordelijke en 
cent&? provincies relatief VeUig worde” geacht, drie jaar of 
langer in het bezit ware” of zouden behore” te zij” geweest 
ven een wtv alsnog in het bezit dienen te worden gesteld van 
een vergo”“l”g tot VerblIjf o.g.v. artikel 13a Vreemdelingen- 
wet. Zake” van leden van de She!khaJ-dan die op 20 “ovem- 
ber 1998 nog “iet drie jaar in het bezit zouden zijn geweest 
van een wtv komen niet (meer) voor een wtv in aanmerking. 

9 
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Galjaal-clan de Gdjad-dan C&j te vewmf~en met de Gdgale-clan die uer 
wam is aan de Damd-Majertee?~~lan) heeft woongebied in de 
provincie Hlhaen. Dit betekent dat leden van deze clan die 
voor 20 november 1998, de datum dat het --beleid is ge- 
wljUgd In die zin dat de tien noordelijke en centrale provin- 
cies relatief veilig worden geacht, drie jaar of langer in het 
bezit waren of zouden behoren te zijn geweest ven een vvtv 
alsnog in het bdf dienen te worden gesteld van een vergun- 
ning tot verblijf o.g.v. ardkel 13a Vreemdelingenwet. Zaken 
van leden van de Galjaal-clan die op 20 november- 1998 nog 
niet drie jaar in het hetit zouden zijn geweest van een vvtv 
komen niet (meer) voor een wtv in aanmerking. 

Voor de overige dans van de Hatiye geldt eveneens dat er een beschermingsal- 
temadef voor hendeo is indien zij woongebied hebben in het relatief vellige deel 
ven samelië. indien blijkt dat een Hawiye-clan geen woongebied heeft in het 
relatief veilige deel van Somellë dan zal tevens moeten worden oagegaan of er 
sprake is van ernstige, gewapende contlicten cm het conflictgebied) in het heden 
of het recente verleden tussen leden ven die clan en (een) andere Hewiye- 
clan(s). Alleen indien de betre!Fende clan geen woongebied heeft in het relatief 
veilig deel van Somalië en er spreke is van ernstige gewapende conilicten in het 
heden of het recente verleden tussen leden van die clan en (een) andere Hati- 
ye-clan(s) is er geen sprake van een beschermingsaltemetief en kan een wtv 
worden vedeend.Over het eerste aspect - het woongebied kan zonodig navraag 
worden gedaan bij de Afrika-desk van de Gemeenschappeli jke Kennisgroep. Over 
het tweede aspect - of er spreke is (geweest) van ernstige gewapende canilicten 
kan zonodig via de Afrika-desk navraag worden gedaan bij het Mlnlsterle van 
Buitenlandse Zaken. 

Dir.clanfamilie 
Leden van de Oir-clanfamilie komen seden 23 augustus 1995, de datum waarop 
het --beleid voor onder moer de Dl-danfnmllic werd opgchevcn, niet meer 
in aanmerking voor een wtv. Voor de Dir-clanfamilie geldt dat er noch biien 
de eigen danfamilie noch tussen deze cIanfamiIie eo een ven de clanfamilies 
van de Darnd, Hawlye of Issaq sprake is geweest van ernstige gewapende con- 
tlicten in het hcdcn of het recente verleden. Leden MO deze claufamllie hebben 
derhalve altijd een beschermingselternatief in het relatief veilige deel van Soma- 
lië. Overigens hebben alle clans van de Dir-claofemilie woongebied u1 het noot-- 
den met uitzondering ven de Bimel(a]-clan wier woongebied in het zuiden van 
Somalië ligt. 

haq-clanfamilie 
Leden van de Issaq-clanfamiIie komen sedert 23 augustus 1995, de datum waar- 
op het wtv-beleid voer onder meer de Issaq-clanfamilie werd opgeheven, niet 
meer in aanmerking voor een wtv. Voor de lssaq-claofamilie geldt dat er noch 
binnen de eigen clanfamilie noch tussen deze clanfamilie en een ven de claofa- 
milies van de Darad, Hawiye of Dl sprake is geweest van ernstige gewapende 
conflicten in het heden of het recente verleden. Het woongebied van de Issaq- 
cianfemjlie ligt ui0luitend io het noorden van Somelië. Leden van deze clanfa- 
mille hebben derhalve altijd een beschermlngseltemaöef in het relatief veilige 
deel van Somalië. 
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Digil- en Rahamuqn-clanfamilie 
De woongebieden van deze twee clanfamilies liggen uitsluitend in het zuiden 
van Somalië. Over de positie van de Rahanweyn en de Digil in het relatief veilige 
deel van Somalië is te weinig bekend om te kunnen vaststellen of zij een be- 
schetmingsaltematief in dit deel van Somtië hebben. De leden van deze beide 
clanfamilies die niet atkomstig zijn uit of die geen substantiële periode in het 
relatief veilige deel van Somalië hebben verbleven komen daarom in aanmerking 
“oor een wtv. 

Clanlozen of minderheden 
Personen die behoren tot de &nlozen of minderheden (groepen van personen 
die geen verwantschap hebben met de bevolkingsgroep der Somali maar die 
vaak al langere tijd deel uitmaken van de Somalische samenleving) komen met 
ingang van 3 april 2000. de datum dat de TIwx& karnet is geïaformeerd over de 
huidige wijziging van het vvwbolcid. niet (meer) in aanmerlang voor een vvtr 
Blijkens het ambtsbericht van 16 februari ZOM) hebben personen die behoren tof 
deze categorie een heschemtingaltematief in het relatief veilige deel van So- 
malië. OverIgeos komen al sedert 20 november 1998, de datum dat het w- 
beleid is gewijzigd in die zin dat de tien noordelijke en centrale provincies rela- 
tief veilig worden geacht, onder meer de Gaboyel Midgan, Bantu’s, Turnaal, Ybir 
en Bajuni’s niet meer in aanmerking voor een wtv. Voor 2.0 november 1998 was 
het al dan niet verlenen van een vvtv aan clanlozen of minderheden athankolijk 
gesteld van de laatste woonplaats van de betrokkene. 

Bij het niet verlenen/ inUekken/ niet verlengen van w&‘s dient wel bijzondere 
aandacht te worden geschonken aan de positie van ongehuwde vrouwen, wedu- 
wen en gescheiden vrouwen die behoren tot de Reer Hamar en Reer Brava. Voor 
hen is namelijk niet io alle gevallen een vestigingsaltematief voorhanden in het 
relatief vellige deel van Somalië. Indien dit Inderdaad niet het geval is dan kan, 
gelet op de individuele en dus niet categoriale afweging die daarbij aan de orde 
is, een vergunning tot verblijf worden verleend. Zie nader onder 2.I .2 YZ,, deze 
werkinstmctie voor vraagpunten die daarbij van belang zijn. 

4.5 Contra-hllcaUes bij het verlenen van een wtv 

Het algemeen beleid met betrekking tot contra-indicaties is yan roepa~~ing (zie 
Vreemdelingencirculabx B7/15.4.1., TBV 1998/30 en IND-Werkinsrmcties ms. 
163 iToepassing att IFVluchtelingenver&a@ en 164 (Contra-indicaties in 
asielzaken). 

4.6 Prakusche aspecten terugkeer 

Somaliërs die vrijwIllig terugkeren naar het relatief veilige deel van Somalië 
ondervinden geen problemen bij inreis of vestiging. Vrijwillige terugkeer via het 
IOM vindt regelmatig pIaa&z. 
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Bijlage 1 bl] IND-werkinstructIe nr. 224 

Instructie bltrekkblg/niet-veriengbJg vvtv 

Aangezien bepaalde categorieën Somalische asielzoekers per 3 april 2000 oiet 
langer meer in aanmerking komen voor een w%v, worden de korpschefs door 
middel van een TEIV g#nsttueerd om zaken van Somalische vvtwhoudelx ““01 te 
Leggen aan de IND. Deze TBV zal op korte termijn verschijnen. 

Aan de hand van de inhoud van het Intake-gesprek enlof het rapport van nader 
gehoor eulof andere dossierstukken, dient te worden vastgeneld of de hetrnkke- 
ne behoort tot een der categorie& die ook thans nog in aanmerking blijven 
komen voor een wtv. Indien dat het geval is, dient de korpschef de bijzondere 
aanwijzIng te worden gegeven de wtv te verlengen. Indien dit niet het geval is 
moei de wtv worden ingetrokken c.q. de geldIgheidsdou niet worden verlengd. 

Omdat de lnwakkIng/niet-verlenging niet berust op gegevens die de aanvrager 
zelf betreffen, maar op de situatie In het land/ gebied van herkomst, hoeft be- 
bokkene oiet op grond van art. 4:7 (niet-verlenging) of art. 48 Awb (intrekking) 
te worden gehoord. Bijzondere individuele omstandigheden kunnen niet leiden 
tot een besluit om de wtv te verlengen of niet in te trekken. Dat laat onverlet 
dat in uitzonderlijke gevallen waarIn ernstige twijfel ontstaat over de vraag of de 
betrokkene wel behoort tot een wtv-categotie. horen tot de ondelzaeksmoge- 
lijkheden blijft behoren. 

Het besluit tot intreklring c.q. niet-verlenging van de wtv is een nieuw primair 
besluit waartegen bezwaar openstaat Bij het besluit tot intrekking c.q. niet- 
verlenging van de wtv wordt op voorhand bepaald dat het indienen van een 
bezwaarschrift er niet toe Leidt dat de uitzetting achterwege wordt gelaten. 

Indien naast de intrekkinglnlet-verlenging van de wtv nog andere procedures 
(beslissing in eerste aadeg, bezwaar of hernep tegen weigering A-stafus/vP- 
hunaoitair) openstaan, dienen die procedores v gevoegd tc worm 
den afgedaan. Het separaat afdoen kan zich bijvoorbeeld vooxioen indien oiet 
kan worden besllsr op het bezwaarschrift vanwege een nog lopend onderzoek 
door her Ministerie van Buitenlandse zaken of omdat er oog een hoorzitting 
moet plaatsvinden. De vertrektermijn is a&anl<elIjk van de vemektermijn in de 
andere procedure, maar bedraagt In beginsel vier weken. 

Onderstaand wordt aangegeven hoe afhankelijk van de stand van de procedure 
met deze soort zaken dient te wotden omgegaan. Voorbeeldbeschikkingen zullen 
aan de BMO’s van de Regionale Dltectles ter beschIkking worden gesteld. 

iízfcan urnarin most worden beslist op een ingediend bezwaarschrif tegen wei- 
gering A-&atud utn-humanitair 
Inzakenwaalia reeds een wtv is opgelegd en bezwaar openstaat tegen de 
beslissing om geen A-status of vtwhumanitair re verlenen, dient zo mogelijk op 
het bezwaarschrift te worden beslist. Indien het bezwaar ongegrond wordt 
verklaard dient in dezelfde beschIkkIng de wtv te worden ingetrokken. Omdat 
de intrekking van de wtv een nieuw primair besluit is, dient die beschikking re 
worden voorzien van een dubbele rwhtsgqyxwijzing na het dictun. Tegens 
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de ongegmndverklaring van het bezwaar, kti beroep worden ingesteld bij de 
vreemdelingenkamer; tegen de intxekking c.q. niet-verlenging van de wtv kan 
bezwaar worden gemaakt Ook op het voorblad bij de beschutting dienen de 
twee rechtsgangen te worden vermeld 

op voorhand wordt bepaald dat de eventuele indiening bezwaarschrift tegen de 
inweklcing c.q. niet-verlen&g van de vvn! en de eventuele indiening van een 
beroepschrift tegen de ongegrondver)rlartng van het bezwaarschrift, niet leidt tot 
het achterwege laten van uitmdting. De voorlopige voaniening wordt zoveel 
mogdijk gevoegd met het beroep in de hoofdzaak, waarbij wordt verzocht om 
tuepaïsing van rut. 33b Vw (onmiddellijke uitspraak op het bezwaarschrift tegen 
de intrekking/niet-verlenging van de ~6% 

Zaken waarin beroep ap?tha~ is tegen o~egronduerkkarìng van het be- 
zwaarschrljt? 
ln zalzen waarin de beslissing over de A-sfdtlls en vtv-humanitair zich in de 
beroepsfase bevindt, dient de wtv te worden ingetrokken c.q. niet-verlengd, 
waarbij wordt bepaald dat de eventuele indiening van een bezwaarschrift er niet 
toe leidt dat de uitzetting achterwege blijft. De voorlopige voorziening wordt 
zoveel mogelijk gevoegd met het beroep tegen de ongegrondverklaring van het 
bezwaarschrift, waarbij wordt veru>cht om toepassing van art. 33b Vw 
(onmiddellijke uitspraak op het bezwaarschrift tegen de inídddnglniet-veilen- 
gingvandewhr). 

Zaken waerin reeds een M>hr is verkend en er geen openslaande procedures 
meer zijn: 
In zaken waarin een wtv is opgelegd en er geen [eerste aanleg, bezwaar- of 
beroeps-)procedure meer openstaat, wordt de wtv ingetrokken c.q. niet- 
verlengd. De eventuele indiening van een bezwaarschrift leidt cr niet toe dar de 
uitzetting achterwege bltjft. Bij de behandeling van de voorlopige voorziening 
wordt verzocht om toepassing van art. 33b Vw (onmiddellijke uitspraak op het 
bezwaarschrift tegen de intrekkingMet-verlenging van de w). 

znken waatin nog geen vuhf is v.d.e‘zd 
In openstaande zaken waarin nog geen wtv Is opgelegd, wordt de aanvraag om 
toelating als vluchteling op de gebruikelijke wljze afgedaan, waarbij tevens wordt 
geoordeeld over de verlening van een vtv-humanitair. Indien daarbij niet reeds 
op voorhand een titzettlngsbeslissing wordt genomen, wordt aan de hand van 
de inhoud van het eventuele bezwaarschrift bepaald of uitzetting hangende de 
behandeling van het bezwaarschrift achterwege blijft. Hetgeen wordt aangevoerd 
over aanspraken op een vvtv leidt in beginsel nier tot het achterwege laten van 
de uitzetting aangezien de wtv categoriaal wordt opgelegd. 
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