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Besluit:

Artikel I

Hoofdstuk C8/Somalië
Vreemdelingencirculaire 2000 komt
als volgt te luiden:

“Het asielbeleid ten aanzien van
Somalië

1. Datum

Deze versie van dit hoofdstuk is vast-
gesteld op 23 februari 2005.

2. Achtergrond 

Op 22 november 2004 heeft de
Minister van Buitenlandse Zaken een
ambtsbericht uitgebracht over de situ-
atie in Somalië (kenmerk DPV/AM-
859032). Dit ambtsbericht is vrijgege-
ven op 13 december 2004.

Op 17 december 2004 heeft de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State uitspraak gedaan in
een Somalische zaak waarin de
Afdeling een interim measure van de
President van het Europees Hof van
31 augustus 2004 nader beschouwt.
De Afdeling concludeert dat “de
President thans ook een ‘interim meas-
ure’ heeft getroffen ten aanzien van
leden van (sub)clans die hun feitelijke
vestigingsgebied hebben in het veilige
deel van Somalië, doch zelf niet uit dat
deel afkomstig zijn.”
Naar aanleiding hiervan heeft de
Minister voor Vreemdelingenzaken
Integratie op 11 februari 2005 beslo-

ten tot het instellen van een vertrek-
moratorium. Dit vertrekmoratorium
geldt ten aanzien van afgewezen asiel-
zoekers uit Somalië die niet afkomstig
zijn uit Somaliland, Puntland of
Zuid-Mudug (tezamen het verblijfsal-
ternatief). Het vertrekmoratorium
duurt voorlopig tot 1 juli 2005 in
afwachting van verdere ontwikkelin-
gen, met name in nationale en inter-
nationale jurisprudentie. Tegelijkertijd
wordt het in juni 2004 ingestelde ver-
trekmoratorium voor asielzoekers uit
Somalië behorende tot een minder-
heid en zonder banden in het noor-
den van Somalië ingetrokken, omdat
de betrokken categorie ook onder de
reikwijdte van het nieuwe vertrekmo-
ratorium valt.

Dit hoofdstuk bevat de uitvoerings-
consequenties van het vastgestelde
beleid. 

3. Overgangsbeleid

Het beleid zoals weergegeven in het
gelijknamige hoofdstuk van 14 juni
2004 komt te vervallen met ingang
van de datum van inwerkingtreding
van deze versie van het hoofdstuk.

4. Algemene situatie in Somalië

De situatie in het door de Minister
van Buitenlandse Zaken aangeduide
relatief onveilige deel van Somalië is
zorgwekkend. Gewapende conflicten
zijn er talrijk en hevig. Tal van bur-
gers zijn hiervan slachtoffer gewor-
den. In geheel Somalië zijn er geen
aanwijzingen dat vervolging uitslui-
tend op grond van het behoren tot
een bepaalde clan of minderheids-
groep voorkomt. Wel lopen leden van
strijdende clans ten tijde van gewa-
pende conflicten in het relatief onvei-
lige gebied van Somalië het risico
slachtoffer te worden van mensen-
rechtenschendingen. Ook minderhe-
den kunnen hiervan het slachtoffer
worden omdat zij relatief weerloos
zijn. Lokale besturen die in het
gebied voorkomen, zijn in het alge-
meen niet in staat bescherming aan
de bevolking te bieden.

Het voorgaande overziende, zou dit

tot het oordeel kunnen leiden dat
voor het zogeheten relatief onveilige
gebied een beleid van categoriale
bescherming, in de zin van artikel 29,
eerste lid aanhef en onder d,
Vreemdelingenwet 2000, geïndiceerd
is. Echter, in het algemeen kan men
zich aan de geweldsituatie onttrekken
door in die delen van Somalië te ver-
blijven die door de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie zijn
aangewezen als verblijfsalternatief, te
weten Somaliland, Puntland en Zuid-
Mudug.

De besturen in het verblijfsalterna-
tief van Somalië blijken in het alge-
meen in staat de openbare orde te
handhaven. Mensenrechten worden er
in het algemeen geëerbiedigd.
Ontheemden hebben zich in grote
getale in het verblijfsalternatief geves-
tigd en vluchtelingen zijn vanuit het
buitenland teruggekeerd. Deze migra-
tiestromen zijn nog steeds gaande.

Het verblijfsalternatief geldt voor
alle Somalische vreemdelingen afkom-
stig uit het relatief onveilige gebied,
op grond waarvan zij niet in aanmer-
king komen voor categoriale bescher-
ming. Hierbij is de aanwezigheid van
de eigen clan of minderheidsgroep
geen noodzakelijke voorwaarde is om
er veilig te kunnen verblijven. De
mate van veiligheid en de mate waar-
in de mensenrechten worden nage-
leefd is namelijk in sterke mate
afhankelijk van de kracht van het
lokale of regionale bestuur. Hoe ster-
ker het bestuur, hoe minder belang-
rijk de bescherming door de eigen
clan of minderheidsgroep is. In de lijn
van de notitie over het beleid van
categoriale bescherming van 23 mei
2001 wordt het aanwezig zijn van
familie-, politieke of gemeenschaps-
banden in de beoordeling of er een
verblijfsalternatief aanwezig is, overi-
gens niet van doorslaggevend belang
geacht. Deze notitie is met de brief
van 1 juni 2001 door de toenmalige
Staatssecretaris van Justitie aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer
gezonden.

Hoewel de armoede in Somalië nog
groot is, zijn er geen aanwijzingen dat
in het relatief veilige deel van Somalië
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een, naar plaatselijke maatstaven
gemeten, humanitaire noodsituatie
zou bestaan. Dat wil zeggen dat er in
zijn algemeenheid geen categoriaal
risico voor lijf en leden bestaat ten
gevolge van de algemene humanitaire
situatie. Terugkeer naar dit gebied is
dan ook niet van bijzondere hard-
heid. 

5. Groepen van personen die verhoogde
aandacht vragen

5.1  Clanfamilies en minderheden
Het ambtsbericht van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 22 november
2004 meldt dat de positie van minder-
heden in het relatief onveilige gebied
van Somalië nog als slecht is te
bestempelen. Eerder dan de
Somalische clanfamilies kunnen zij
aldaar slachtoffer worden van intimi-
datie en misbruik door gewapende
leden van milities. Niettegenstaande
deze onveiligheid is het niet zo dat
alle personen die tot een minderheids-
groep behoren voor (op de persoon
gerichte) vervolging te vrezen hebben,
enkel wegens het behoren tot een
minderheid. In het door de Minister
van Buitenlandse Zaken aangeduide
relatief veilige deel van Somalië wor-
den minderheden gelet op hun
afkomst in het algemeen niet ver-
volgd en is in het algemeen hun vei-
ligheid niet in gevaar.

Gelet op vorenstaande dienen
Somaliërs aannemelijk te maken dat
met betrekking tot hen persoonlijk
feiten en omstandigheden bestaan die
hun vrees voor vervolging rechtvaar-
digen. Somaliërs, die aannemelijk
hebben gemaakt dat de ondervonden
problemen te herleiden zijn tot daden
van vervolging, zoals bedoeld in het
Vluchtelingenverdrag, vanwege het
behoren tot een specifieke etnische
groep, kunnen in aanmerking komen
voor een verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd op grond van arti-
kel 29, eerste lid, onder a,
Vreemdelingenwet. Zij dienen daarbij
tevens aannemelijk te hebben
gemaakt dat zij geen bescherming
tegen de gestelde daden van vervol-
ging konden krijgen. 

Het enkele behoren tot een specifie-
ke clanfamilie of minderheid vormt
echter geen reden betrokkene in het
bezit te stellen van een verblijfsver-
gunning asiel voor bepaalde tijd op
grond van artikel 29, eerste lid, onder
a of b, Vreemdelingenwet.

Voor wat betreft de mogelijkheid tot
het tegenwerpen van een vlucht- of
vestigingsalternatief wordt verwezen
naar het gestelde in paragraaf 6.4.

Reer Hamar/Benadiri
In het ambtsbericht van de Minister
van Buitenlandse Zaken van 22
november 2004 wordt melding
gemaakt dat sinds de negende eeuw
mensen van buiten Somalië van
diverse afkomst zich in Somalië in de
stedelijke gebieden hebben gevestigd.
Zij mengden zich in verschillende
mate met de oorspronkelijke bevol-
king en met latere nieuwkomers.
Tegenwoordig worden ze gewoonlijk
aangeduid als Benadiri. Deze term is
afgeleid van Benadiri, de naam van
de administratieve eenheid Groot-
Mogadishu, en is dus oorspronkelijk
een geografische aanduiding.
Ook de term Reer Hamar is oor-
spronkelijk een geografische aandui-
ding, namelijk van de bevolking van
Hamar (de naam van een wijk in
Mogadishu, ook wel gebruikt voor
heel Mogadishu). De term wordt
tegenwoordig zowel in enge als in
brede zin gebruikt. In enge zin doelt
de term op Reer Hamar die in
Mogadishu wonen of uit Mogadishu
afkomstig zijn. In brede zin wordt de
term Reer Hamar gebruikt als syno-
niem voor Benadiri. Naast de Reer
Hamar zelf (in enge zin), kunnen hier
ook Reer Brava, Reer Merka en
Ashraf onder vallen. Ashraf uit het
binnenland worden ook onder de
Reer Hamar (Benadiri) in brede zin
geplaatst, aangezien in het ambtsbe-
richt van 4 juli 2002 van de Minister
van Buitenlandse Zaken niet eendui-
dig is vastgesteld dat zij niet tot de
Reer Hamar worden gerekend.
Andere minderheden uit het zuiden
van Somalië, zoals Bantu, Bajuni,
Midgan vallen niet onder de Reer
Hamar (Benadiri) in brede zin.

Bij de beoordeling van asielverzoe-
ken van Reer Hamar (in brede zin) is
het volgende van belang. De positie
van de Reer Hamar is nog immer
zodanig dat een individueel lid van
deze bevolkingsgroep reeds in aan-
merking komt voor een verblijfsver-
gunning asiel bepaalde tijd op grond
van artikel 29, aanhef en onder a,
Vreemdelingenwet, indien slechts in
geringe mate blijkt van op de persoon
gerichte daden van vervolging welke
in verband gebracht kunnen worden
met de etnische afkomst.

Het enkele feit dat iemand behoort
tot de Reer Hamar is onvoldoende
reden om tot statusverlening over te
gaan. De term ‘in geringe mate’ ziet
op aantal en ernst van de gestelde
gebeurtenissen, niet op de aard daar-
van. De asielzoeker zal de aard van
de vervolgingsgronden op de gebrui-
kelijke wijze aannemelijk moeten
maken. Hierbij staat het criterium
centraal dat de gebeurtenissen die
betrokkene heeft ondervonden of
vreest verband houden met zijn per-
soon én met zijn etnische afkomst.

Deze handelwijze komt voort uit de
informatie uit het ambtsbericht van
de Minister van Buitenlandse Zaken
van 22 november 2004 (en eerdere
ambtsberichten van de Minister van
Buitenlandse Zaken), waarin wordt
aangegeven dat Reer Hamar
(Benadiri) tijdens de burgeroorlog
van 1991-1992 vanwege hun relatief
geïsoleerde positie en hun vermeende
rijkdom eerder het slachtoffer werden
van beroving en plundering. Ook
tegenwoordig bevinden Reer Hamar
zich in het door de Minister van
Buitenlandse Zaken aangeduide rela-
tief onveilige gebied van Somalië nog
immer in een voor geweld kwetsbare
positie.

Gelet op de informatie uit het
ambtsbericht van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 22 november
2004, dat er geen aanwijzingen
bestaan dat de situatie van Reer
Hamar (in enge zin gebruikt) op het
gebied van mensenrechten of veilig-
heid afwijkt van de situatie van ande-
re Benadiri, geldt het hierbovenstaan-
de eveneens voor Reer Hamar of
Benadiri in brede zin (zoals hierboven
omschreven).

5.2  Personen die zich geprofileerd
hebben als politiek tegenstander 
In het dagelijks leven wordt de vrij-
heid van vereniging en vergadering in
het algemeen weinig in de weg gelegd
in geheel Somalië. In Somaliland kan
tot op zekere hoogte publiekelijk
oppositie worden gevoerd. In
Puntland is de ruimte voor oppositie
kleiner. In beide gebieden is in
bepaalde gevallen sprake geweest van
excessief geweld door de autoriteiten
tegen deelnemers aan demonstraties
en zijn deelnemers gearresteerd.

Een enkele kortdurende detentie is
in beginsel onvoldoende om de
betrokkene in aanmerking te laten
komen voor een verblijfsvergunning
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asiel voor bepaalde tijd op grond van
artikel 29, eerste lid, onder a,
Vreemdelingenwet. Om voor een ver-
blijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd op grond van artikel 29, eerste
lid, onder a, Vreemdelingenwet in
aanmerking te komen, dient de
betrokkene aannemelijk te maken dat
de problemen die hij van de zijde van
de de facto autoriteiten heeft onder-
vonden vanwege zijn politieke activi-
teiten, te herleiden zijn tot daden van
vervolging zoals bedoeld in het
Vluchtelingenverdrag.
Voor wat betreft de mogelijkheid tot
het tegenwerpen van een vlucht- of
vestigingsalternatief wordt verwezen
naar het gestelde in paragraaf 6.4.

Nader gehoor 
Voor het nader gehoor kunnen onder
andere de volgende aandachtspunten
van belang zijn:
– wat zijn de doelstellingen van de
politieke partij, wat is de organisatie-
structuur, wie zijn de leiders, tot welk
onderdeel van de partij behoorde de
betrokkene;
– welke activiteiten heeft de betrokke-
ne voor deze partij verricht;
– aan welke demonstratie heeft de
betrokkene deelgenomen; was toe-
stemming gevraagd voor de demon-
stratie; waarom was de demonstratie
georganiseerd; heeft de betrokkene de
demonstratie mede georganiseerd; wat
was de reactie van de autoriteiten op
demonstratie, op het moment dat
deze gehouden werd;
– hoe zijn de autoriteiten van de acti-
viteiten van de betrokkene op de
hoogte geraakt (dan wel de verwach-
ting dat de autoriteiten hiervan op de
hoogte zullen geraken);
– is sprake geweest van een eenmali-
ge, willekeurige dan wel een terugke-
rende stelselmatige actie van de zijde
van de autoriteiten.

5.3  Journalisten
In Zuid- en Centraal Somalië zijn
berichten bekend van hinder, arresta-
tie en detentie van journalisten door
de lokale autoriteiten. Dit geldt,
ondanks grondwettelijke waarborgen,
tot op zekere hoogte ook in
Somaliland en Puntland. De vrijheid
van meningsuiting is derhalve in het
gehele land verre van absoluut.

Een enkele kortdurende detentie is
in beginsel onvoldoende om de
betrokkene in aanmerking te laten
komen voor een verblijfsvergunning

asiel voor bepaalde tijd op grond van
artikel 29, eerste lid, onder a,
Vreemdelingenwet. Om voor een ver-
blijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd op grond van artikel 29, eerste
lid, onder a, Vreemdelingenwet in
aanmerking te komen, dient de
betrokkene aannemelijk te maken dat
de problemen die hij van de zijde van
de de facto autoriteiten heeft onder-
vonden vanwege zijn werkzaamheden
als journalist, te herleiden zijn tot
daden van vervolging zoals bedoeld
in het Vluchtelingenverdrag.

Voor wat betreft de mogelijkheid
tot het tegenwerpen van een vlucht-
of vestigingsalternatief wordt verwe-
zen naar het gestelde in paragraaf
6.4.

Nader gehoor
Voor het nader gehoor kunnen onder
andere de volgende aandachtspunten
van belang zijn:
– wat was de functie van de betrok-
kene;
– wat voor soort artikelen schreef de
betrokkene; wie was de doelgroep;
hoe werden de kranten verspreid;
– wie zijn de bazen (directeur, hoofd-
en eindredacteur) van de betrokkene
bij het medium;
– kan de betrokkene aangeven hoe
het (technische) productieproces bij
het medium in elkaar zit.

5.4  Vrouwen
Het normale beleid, zoals weergege-
ven in C1/3.3.2, C1/4.2.11 en C1/4.3,
is van toepassing.

Voor vrouwen geldt in algemene
zin hetzelfde als hierboven is beschre-
ven voor clanfamilies en minderhe-
den. Er zijn geen aanwijzingen dat
vrouwen in Somalië enkel worden
vervolgd vanwege hun geslacht, het-
geen derhalve geen reden vormt om
vrouwen om die reden in het bezit te
stellen van een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd op grond van
artikel 29, eerste lid onder a,
Vreemdelingenwet.

5.4.1  Vrouwen van minderheidsgroe-
pen
In het ambtsbericht van de Minister
van Buitenlandse Zaken van 22
november 2004 staat aangegeven dat
het mogelijk is dat alleenstaande
vrouwen van minderheidsgroepen die
niet kunnen terugvallen op een soci-
aal vangnet van de kant van leden
van dezelfde minderheid en/of niet

zelfstandig in hun levensonderhoud
kunnen voorzien, in een precaire eco-
nomische of zelfs persoonlijk onveili-
ge situatie komen te verkeren. 

Hieronder wordt ingegaan op de
vragen, wanneer een vrouw, behorend
tot een minderheidsgroep, als alleen-
staand moet worden beschouwd en in
welke gevallen zij – als de vrouw als
alleenstaand moet worden aange-
merkt – in aanmerking kan komen
voor een verblijfsvergunning asiel
bepaalde tijd op grond van artikel 29,
eerste lid, onder c, Vreemdelingenwet,
indien in redelijkheid om klemmende
redenen van humanitaire aard geen
verblijfsalternatief kan worden tegen-
geworpen. Het gestelde in C1/4.4 is
hierbij van toepassing.

5.4.2  Alleenstaand
Voor het antwoord op de vraag of
een vrouw als alleenstaand moet wor-
den aangemerkt, is van belang of de
vrouw op het moment van haar ver-
trek uit Somalië alleenstaand was.
Een vrouw wordt niet als alleen-
staand aangemerkt, indien zij vóór
haar vertrek uit Somalië met een
meerderjarig familielid in familiever-
band samenleefde, en/of ten tijde van
haar uitreis vergezeld was van een
meerderjarig familielid, met wie zij in
familieverband leefde. 

Of uit moet worden gegaan van de
verklaringen van de betreffende asiel-
zoekster ten aanzien van haar gestel-
de alleenstaandheid, zal mede afhan-
kelijk zijn van de beoordeling van het
asielrelaas zoals deze plaatsvindt in
het licht van artikel 31, tweede lid,
aanhef en onder f, Vreemdelingenwet.

5.4.3  Klemmende redenen van huma-
nitaire aard
In C1/4.4 staat aangegeven dat bij de
beoordeling of sprake is van klem-
mende redenen van humanitaire aard
een bijzondere situatie bestaat in het
geval dat de vreemdeling afkomstig is
uit een gebied ten aanzien waarvan is
bepaald dat dit in beginsel categoriaal
beschermingswaardig is, maar waar-
voor dit categoriaal beschermingsbe-
leid niet wordt gevoerd omdat er in
een ander deel van het land een ver-
blijfsalternatief is. Ten tijde van het
vertrek uit het categoriaal bescher-
mingswaardig deel van het land zou-
den er evenwel klemmende redenen
van humanitaire aard aanwezig kun-
nen zijn die ertoe hebben geleid dat
de vreemdeling niet naar het verblijf-

Uit: Staatscourant 1 maart 2005, nr. 42 / pag. 13 3



salternatief kon gaan (zie verder
C1/4.4).

In zijn ambtsbericht inzake Somalië
van 22 november 2004 geeft de
Minister van Buitenlandse Zaken aan
dat het mogelijk is dat alleenstaande
vrouwen behorende tot minderheids-
groepen die niet kunnen terugvallen
op een sociaal vangnet van de kant
van leden van dezelfde minderheid, in
een persoonlijk onveilige situatie
komen te verkeren.

Gelet op deze informatie uit het
ambtsbericht van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 22 november
2004 kan geconcludeerd worden dat
het mogelijk is dat in het individuele
geval van een alleenstaande vrouw,
die afkomstig is uit een gebied dat
gelegen is buiten het verblijfsalterna-
tief van Somalië en die behoort tot
een minderheidsgroep, klemmende
redenen van humanitaire aard aanwe-
zig zijn geweest, die ertoe hebben
geleid dat zij ten tijde van het vertrek
uit het categoriaal beschermingswaar-
dig gedeelte niet naar het verblijfsal-
ternatief (lees: relatief veilige deel van
Somalië) kon gaan. In die omstandig-
heid is er overeenkomstig het gestelde
in C1/4.4.2.4 een verband tussen het
asielrelaas en de redenen van het ver-
trek uit het land van herkomst en
bestaat in beginsel aanleiding tot het
verlenen van een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd op grond van
artikel 29, eerste lid, onder c,
Vreemdelingenwet.

Beoordeling
Om in aanmerking te komen voor
een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd op grond van artikel 29,
eerste lid, onder c, Vreemdelingenwet
dient de asielzoekster:
– te behoren tot een in het ambtsbe-
richt van de Minister van
Buitenlandse Zaken genoemde min-
derheidsgroep of ‘specifieke clan’;
– afkomstig te zijn uit een gebied dat
gelegen is buiten het relatief veilige
deel van Somalië;
– beschouwd te worden als alleen-
staande vrouw (zie 4.4.2); en
– aannemelijk te maken dat in haar
geval bij terugkeer een sociaal vang-
net ontbreekt.

De bewijslast ten aanzien van deze
voorwaarden ligt bij de asielzoekster.

In het algemeen wordt aangenomen
dat er een sociaal vangnet aanwezig is
indien leden van de minderheidsgroep

waartoe de vrouw behoort, woonach-
tig zijn in het verblijfsalternatief.
Indien familieleden van de vrouw in
het verblijfsalternatief woonachtig
zijn, is er eveneens sprake van een
sociaal vangnet.

Uit het ambtsbericht van de
Minister van Buitenlandse Zaken van
22 november 2004 volgt dat in ieder
geval de groepen van de Bantu en
Ajuraan woonachtig zijn in het rela-
tief veilige deel van Somalië. Indien
een alleenstaande vrouw, afkomstig
uit het gebied dat gelegen is buiten
het verblijfsalternatief, behoort tot
één van deze minderheidsgroepen,
wordt aangenomen dat sprake is van
een sociaal vangnet.

Een alleenstaande vrouw behoren-
de tot een andere minderheidsgroep
zal op de gebruikelijke wijze aanne-
melijk moeten maken dat in haar
geval geen sprake is van een sociaal
vangnet.

De vraag of de vrouw zelfstandig
in haar levensonderhoud zou kunnen
voorzien, zonder dat sprake is van
een sociaal vangnet, wordt in het
kader van de beoordeling of zij in
aanmerking komt voor een verblijfs-
vergunning asiel voor bepaalde tijd
op grond van artikel 29, eerste lid,
onder c, Vreemdelingenwet, buiten
beschouwing gelaten. 

Gelet op de omstandigheid dat het
toekennen van de verblijfsvergunning
afhankelijk is van het individuele
relaas, is in dit geval geen sprake van
een specifieke groep, die door de
Minister is aangewezen in het landge-
bonden beleid, zoals bedoeld in
C1/4.4.2.5.

In C1/4.4 staat aangegeven dat bij
de beoordeling of sprake is van klem-
mende redenen van humanitaire aard
een bijzondere situatie bestaat in het
geval dat de vreemdeling afkomstig is
uit een gebied ten aanzien waarvan is
bepaald dat dit in beginsel categoriaal
beschermingswaardig is, maar waar-
voor dit categoriaal beschermingsbe-
leid niet wordt gevoerd omdat er in
een ander deel van het land een ver-
blijfsalternatief is. Ten tijde van het
vertrek uit het categoriaal bescher-
mingswaardig deel van het land zou-
den er evenwel klemmende redenen
van humanitaire aard aanwezig kun-
nen zijn die ertoe hebben geleid dat
de vreemdeling niet naar het verblijf-
salternatief kon gaan (zie verder
C1/4.4).

Gelet op de informatie uit het

ambtsbericht van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 22 november
2004 kan geconcludeerd worden dat
het mogelijk is dat in het individuele
geval van een alleenstaande vrouw,
die afkomstig is van buiten het ver-
blijfsalternatief van Somalië, en die
behoort tot een niet-Somali minder-
heidsgroep, om klemmende redenen
van humanitaire aard niet verlangd
wordt, dat zij ten tijde van haar ver-
trek uit Somalië kon gaan naar het
verblijfsalternatief. 

5.4.4  Vrouwenbesnijdenis
Genitale verminking bij meisjes in
Somalië komt veelvuldig voor (naar
schatting 98% van de vrouwelijke
bevolking wordt op enigerlei wijze
besneden). De leeftijd waarop meisjes
worden besneden, ligt in het algemeen
tussen de zes en dertien jaar. Het is
niet uitgesloten dat op het platteland
meisjes jonger de zestien jaar worden
besneden.

Indien een Somalisch meisje nog
niet is besneden, kan bij terugkeer
naar Somalië sprake zijn van een
reëel risico als bedoeld in artikel 3
EVRM. Dit kan ook gelden voor in
Nederland geboren meisjes, die bij
terugkeer naar Somalië bedreigd wor-
den met genitale verminking. In der-
gelijke gevallen kan op grond van
artikel 29, eerste lid, onder b,
Vreemdelingenwet, een verblijfsver-
gunning asiel bepaalde tijd worden
verleend. De ouder, die genitale ver-
minking van zijn dochter vreest, kan
eveneens in aanmerking komen voor
een verblijfsvergunning asiel op grond
van artikel 29, eerste lid, onder b,
Vreemdelingenwet.

Voor het beoordelingskader en vra-
gen voor het nader gehoor wordt ver-
wezen naar C1/4.3.3.3. Hierbij wordt
getoetst aan de volgende voorwaar-
den: risico op genitale verminking;
bescherming autoriteiten; en vesti-
gingsalternatief.

Er is sprake van druk vanuit de
familie om aan de traditie van genita-
le verminking te voldoen. Aangezien
deze traditie zo diepgeworteld is in de
Somalische cultuur en vrouwenbesnij-
denis in Somalië zo wijdverbreid
wordt toegepast, zullen ouders de
sociale druk over het algemeen niet
kunnen weerstaan om hun dochter te
laten besnijden. Dit betekent dat er
voor nog niet besneden meisjes tot
zestien jaar in Somalië een risico
bestaat op genitale verminking. In
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Somalië zijn verder geen autoriteiten
aanwezig die bescherming kunnen
bieden tegen een dreigende genitale
verminking. Bovendien wordt er in
beginsel geen vestigingsalternatief in
Somalië aanwezig geacht om zich te
onttrekken aan genitale verminking.

5.5  Schenders van mensenrechten
Leden van clanmilities van alle clans
hebben zich in Somalië op grote
schaal schuldig gemaakt aan het
schenden van de mensenrechten. Om
die reden dient men er in het bijzon-
der op bedacht te zijn of de betrokke-
ne zich mogelijk schuldig heeft
gemaakt aan gedragingen als
omschreven in artikel 1F van het
Vluchtelingenverdrag.

Vorenstaande kan ook van belang
zijn bij minderjarigen, aangezien clan-
milities in het verleden ook veelvuldig
gebruik hebben gemaakt van minder-
jarigen. 
Indien er aanwijzingen zijn dat artikel
1F van het Vluchtelingenverdrag van
toepassing is, dient conform C3/10.14
contact te worden opgenomen met de
unit 1F van de IND.

Nader gehoor
Voor het nader gehoor kunnen onder
andere de volgende aandachtspunten
van belang zijn:
– welke functie had de betrokkene bij
de militie;
– welke werkzaamheden heeft hij ver-
richt;
– heeft de betrokkene zelf mensen
gemarteld/gedood;
– was de betrokkene aanwezig bij het
martelen/doden van mensen door
anderen;
– was de betrokkene (indirect) verant-
woordelijk voor het martelen/doden
van mensen door anderen;
– voor minderjarigen: hoe lang zijn
zij bij de militie geweest, waren zij
gedwongen toegetreden.

6. Bijzondere aandachtspunten

In deze paragraaf wordt ingegaan op
meer algemene omstandigheden die
van belang (kunnen) zijn bij de
beoordeling of de asielzoeker in aan-
merking komt voor een verblijfsver-
gunning asiel. 

6.1  Besluitmoratorium
Ten aanzien van asielzoekers uit
Somalië is geen besluit genomen in de
zin van artikel 43 Vreemdelingenwet.

6.2  Veilig land van herkomst
Somalië wordt niet beschouwd als
veilig land van herkomst.

6.3  Veilig derde land / land van eerder
verblijf
Somalië wordt niet beschouwd als een
veilig derde land.

6.4  Vlucht- en/of vestigingsalternatief
Het algemene beleid, zoals weergege-
ven in C1/3.3.3 is van toepassing.

Voor personen behorende tot groe-
pen (clanfamilies, minderheden, clan-
lozen), die volgens het ambtsbericht
van de Minister van Buitenlandse
Zaken van 22 november 2004 hun
traditionele woongebied hebben in
het relatief veilige deel van Somalië,
of daar in substantiële aantallen ver-
blijven, is mogelijk sprake van een
vlucht- en/of vestigingsalternatief,
afhankelijk van het individuele geval.

Voor personen behorende tot groe-
pen, die volgens het ambtsbericht van
de Minister van Buitenlandse Zaken
van 22 november 2004 hun traditio-
nele woongebied niet in het relatief
veilige deel van Somalië hebben, of
daar niet in substantiële aantallen
verblijven, bestaat in beginsel geen
vlucht- en/of vestigingsalternatief.

6.5  Traumatabeleid
Het algemene beleid, zoals weergege-
ven in C1/4.4 is van toepassing. Voor
het overige zijn er met betrekking tot
Somalië geen bijzonderheden.

6.6  Opvangmogelijkheden minderjari-
gen en bijzonderheden met betrekking
tot het beleid inzake alleenstaande
minderjarige vreemdelingen
Ten aanzien van alleenstaande min-
derjarige vreemdelingen uit Somalië
kan niet op voorhand worden gecon-
cludeerd dat adequate opvang aanwe-
zig is. De aanwezigheid van adequate
opvang dient per individueel geval te
worden vastgesteld. Het algemene
beleid is van toepassing. Bij de feite-
lijke terugkeer moet de toegang tot
een concrete opvangplaats geregeld
zijn, tenzij betrokkene zich zelfstandig
kan handhaven.

6.7  Driejarenbeleid
Het algemene beleid, zoals weergege-
ven in C2/9, is van toepassing.

6.8  Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
Het gestelde in C1/5/13.3 is van toe-
passing. Ten aanzien van de volgende

groepen zou sprake kunnen zijn van
de artikel 1F-gedragingen: leden van
clanmilities (zie paragraaf 5.5), leden
van veiligheidsdiensten en militairen.

Indien er aanwijzingen zijn dat arti-
kel 1F van het Vluchtelingenverdrag
van toepassing is, dient conform
C3/10.14 contact te worden opgeno-
men met de unit 1F van de IND.

6.9  Legale uitreis
In beginsel kunnen personen uit
Somalië vrij het land in- en uitreizen. 

7. Procedurele aspecten

Het gestelde in C3/10 tot en met
C3/16 is van toepassing. Het onder-
zoek naar de geloofwaardigheid van
de gestelde feiten dient te worden
opgestart bij het Gemeenschappelijk
Centrum Kennis, Advies en
Ontwikkeling van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND). Dit is ook
van toepassing indien het onderzoek
wordt verricht door derden, zoals het
ministerie van Buitenlandse Zaken.
Een uitzondering hierop vormt het
leeftijdsonderzoek in het kader van
het beleid inzake alleenstaande min-
derjarige vreemdelingen, zie C5/24.

7.1  Gehoor
Gelet op de mogelijkheid dat niet uit
Somalië afkomstige personen zich
voordoen als Somalische asielzoeker
dienen ter verificatie in het gehoor
algemene vragen gesteld te worden
over Somalië.
Nader gehoor
Voor het nader gehoor kunnen onder
andere de volgende vragen van
belang zijn:
– tot welke ‘etnische’ groep (clanfami-
lie, minderheid, ‘specifieke clan’)
behoort de betrokkene?;
– wat is afstammingslijn van de
betrokkene?;
– waar is de betrokkene laatstelijk in
Somalië woonachtig geweest?

7.2  Taalanalyse
In zaken van asielzoekers uit Somalië
is het mogelijk om een taalanalyse
aan te vragen, indien twijfel bestaat
over de herkomst van een asielzoeker.
Taalanalyse kan op dit moment wor-
den uitgevoerd voor het Somalisch en
Swahili. Met het oog op het uitvoe-
ren van taalanalyses dient in het eer-
ste gehoor en eventueel nader gehoor
gevraagd te worden welke talen en
dialecten de betrokkene allemaal

Uit: Staatscourant 1 maart 2005, nr. 42 / pag. 13 5



spreekt. Het gaat hier zowel om de
taal, die de betrokkene dagelijks in en
om het huis gebruikt, als ook om
andere talen die hij meer of minder
machtig is.

8. Terugkeer en uitzetting 

8.1  Categoriale bescherming
Asielzoekers uit Somalië komen niet
in aanmerking voor een verblijfsver-
gunning asiel op grond van artikel
29, eerste lid, onder d,
Vreemdelingenwet (zie C1/4.5).

8.2  Vertrekmoratorium

8.2.1  Algemeen
Op 11 februari 2005 heeft de Minister
voor Vreemdelingenzaken en
Integratie besloten tot het instellen
van een vertrekmoratorium. Dit ver-
trekmoratorium geldt ten aanzien van
afgewezen asielzoekers uit Somalië
die niet afkomstig zijn uit het verblijf-
salternatief van Somalië. Een
Somalische vreemdeling die voor zijn
vertrek uit Somalië op enig moment
in het verblijfsalternatief heeft verble-
ven, valt niet onder de reikwijdte van
het vertrekmoratorium. Het vertrek-
moratorium duurt voorlopig tot 1 juli
2005 in afwachting van verdere ont-
wikkelingen, met name in nationale
en internationale jurisprudentie.
Tegelijkertijd wordt het in juni 2004
ingestelde vertrekmoratorium voor
asielzoekers uit Somalië behorende
tot een minderheid en zonder banden
in het noorden van Somalië ingetrok-
ken, omdat de betrokken categorie
ook onder de reikwijdte van het nieu-
we vertrekmoratorium valt. Het
besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie tot
het instellen van een vertrekmoratori-
um is gepubliceerd in de
Staatscourant van 18 februari 2005.

Ten aanzien van de afgewezen
asielzoekers uit Somalië die onder het
vertrekmoratorium vallen, worden de
opvang en voorzieningen niet beëin-
digd, conform artikel 45, vierde lid,
Vreemdelingenwet, en behoudens
contra-indicaties zoals weergegeven in
paragraaf C1/6.4.

Het recht op opvang en voorzienin-
gen dat voortvloeit uit dit vertrekmo-
ratorium eindigt van rechtswege wan-
neer het vertrekmoratorium eindigt.
Gedurende het vertrekmoratorium
worden deze vreemdelingen geacht
rechtmatig verblijf te hebben als

bedoeld in artikel 8, onder j,
Vreemdelingenwet. Dit betekent dat
zij Nederland niet zelfstandig behoe-
ven te verlaten en dat zij niet zullen
worden uitgezet. Op grond van arti-
kel 63, derde lid, Vreemdelingenwet,
kan nog wel de medewerking van de
vreemdeling worden gevorderd aan
de voorbereiding van de uitzetting.

Van het vertrekmoratorium zijn de
volgende categorieën uitgezonderd:
– Somalische vreemdelingen die voor
hun vertrek uit Somalië op enig
moment hebben verbleven in het ver-
blijfsalternatief van Somalië;
– Dublinclaimanten (artikel 30, eerste
lid, onder a, Vreemdelingenwet);
– Somaliërs die rechtmatig verblijf
hebben op een andere grond, zoals
bedoeld in artikel 8, onder a tot en
met e en l, Vreemdelingenwet (artikel
30, eerste lid, onder b,
Vreemdelingenwet);
– Somaliërs die al eerder een aan-
vraag tot een verblijfsvergunning
(asiel of regulier) hebben ingediend
waarop nog niet onherroepelijk is
beslist, en die op grond van die aan-
vraag rechtmatig verblijf hebben als
bedoeld in artikel 8, onder f, g en h,
Vreemdelingenwet (artikel 30, eerste
lid, onder c, Vreemdelingenwet);
– Somaliërs die op grond van ver-
dragsverplichtingen tussen Nederland
en een ander land zullen worden
overgedragen aan dat land van eerder
verblijf (artikel 30, eerste lid, onder d,
Vreemdelingenwet);
– Somaliërs die hebben verbleven in
een derde land dat partij is bij het
Vluchtelingenverdrag en niet aanne-
melijk hebben gemaakt dat het
bedoelde land die verdragsverplichtin-
gen ten aanzien van hen niet nakomt
(artikel 31, tweede lid, onder h,
Vreemdelingenwet);
– Somaliërs die in een land van eer-
der verblijf zullen worden toegelaten
totdat zij elders duurzame bescher-
ming hebben gevonden (artikel 31,
tweede lid, onder i,
Vreemdelingenwet);
– Somaliërs die een gevaar vormen
voor de openbare orde of nationale
veiligheid (zie artikel 31, tweede lid,
onder k, Vreemdelingenwet; het
betreft hier dus het volledige openba-
re orde beleid).

8.2.2  Voortgezet recht op opvang
Het vertrekmoratorium inzake
Somalië heeft tot gevolg dat de
opvang van Somalische asielzoekers

die onder het vertrekmoratorium val-
len, en van wie de vertrektermijn
reeds is verstreken, niet wordt beëin-
digd. Dit voortgezet recht op opvang
volgt van rechtswege uit het besluit
zoals gepubliceerd in de
Staatscourant. Het voortgezet recht
op opvang eindigt tevens van rechts-
wege wanneer het vertrekmoratorium
eindigt.

Gedurende het vertrekmoratorium
wordt de vreemdeling geacht, con-
form artikel 45, vijfde lid,
Vreemdelingenwet, rechtmatig verblijf
te hebben als bedoeld in artikel 8,
onder j, Vreemdelingenwet. Het is
niet noodzakelijk dat door deze per-
sonen een nieuwe aanvraag wordt
ingediend.

Somaliërs die een asielaanvraag
hebben ingediend, waar nog niet
onherroepelijk op is beslist, maar
geen rechtmatig verblijf in Nederland
hebben, worden daarmee tevens
geacht rechtmatig verblijf te hebben,
indien zij onder het vertrekmoratori-
um vallen. Dit betekent dat
Somaliërs, die onder het vertrekmora-
torium vallen, niet langer belang heb-
ben bij een eerder ingediend verzoek
om een voorlopige voorziening voor-
zover dit verzoek is gericht op het
voorkomen van de verwijdering of de
beëindiging van de voorzieningen.

8.2.3  Verkrijging van opvang wanneer
de opvang reeds was beëindigd
Om opnieuw voor opvang in aanmer-
king te komen is geen nieuwe asiel-
aanvraag noodzakelijk. Wel moet
men eerder een asielaanvraag hebben
ingediend en moet men zich melden
bij het Aanmeldcentrum Ter Apel om
voor opvang in aanmerking te
komen. Om logistieke redenen kan na
de aanmelding besloten worden de
betrokkene door te verwijzen naar de
Tijdelijke Noodvoorziening (TNV),
alvorens te beoordelen of betrokkene
conform het geldende vertrekmorato-
rium in aanmerking komt voor
opvang.

Ook Somaliërs, die tot de doel-
groep behoren, en die reeds vooraf-
gaand aan de instelling van het ver-
trekmoratorium een tweede of
volgende aanvraag hebben ingediend,
hetgeen nog niet heeft geleid tot een
onherroepelijke afwijzing, kunnen
zich ter verkrijging van opvang mel-
den bij het Aanmeldcentrum Ter
Apel.
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8.3  Terug- en overnameovereenkom-
sten
Met Somalië is geen overeenkomst
gesloten met betrekking tot de terug-
name van eigen onderdanen. 

8.4  Praktische aspecten terugkeer
Naar Somalië is terugkeer mogelijk.
Vrijwillige terugkeer kan onder meer
geschieden via de Internationale
Organisatie voor Migratie (IOM).”

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in
de Staatscourant worden geplaatst en
treedt in werking met ingang van de
tweede dag na de dagtekening van de
Staatscourant waarin het is geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 februari 2005.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Toelichting bij wijziging 2005/8

A
C8 “Het asielbeleid ten aanzien van
Somalië”
Dit hoofdstuk is gewijzigd naar aan-
leiding van een ambtsbericht van de
Minister van Buitenlandse Zaken van
22 november 2004 en jurisprudentie
van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State van 17 decem-
ber 2004. 

Hieronder volgt een korte
omschrijving van gewijzigde paragra-
fen.

Paragraaf 4: De omvang van het
verblijfsalternatief van Somalië is ver-
kleind en daarmee gewijzigd. Tot het
verblijfsalternatief behoren nu
Somaliland, Puntland en Zuid-
Mudug.

Paragraaf 5.4.3: Voor alleenstaande
vrouwen behorende tot de Bajuni,
Shekhal en Jaji is niet per definitie
sprake van een sociaal vangnet in het
verblijfsalternatief van Somalië. Dit
dient in het individuele geval te wor-
den bezien. 

Paragraaf 5.4.4: Hierin wordt ver-
duidelijkt dat bescherming tegen en/of
onttrekking aan genitale verminking
in Somalië praktisch onmogelijk
wordt geacht. 

Paragraaf 8.2: Er wordt een ver-
trekmoratorium ingesteld voor afge-
wezen asielzoekers uit Somalië die
niet afkomstig zijn uit het verblijfsal-
ternatief van Somalië.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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