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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer  

der Staten- Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

Datum 10 maart 2014 

Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat honderden mensen 

Mogadishu ontvluchten 

 

 

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld 

door het lid Gesthuizen (SP) over het bericht dat honderden mensen Mogadishu 

ontvluchten. 

 

Deze vragen werden ingezonden op 25 februari 2014 met kenmerk 2014Z03553. 

 

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,  

 

 

 

 

F. Teeven 
  

 

Directoraat-Generaal 

Vreemdelingenzaken 

Directie Migratiebeleid 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/venj 
  

 

  

Ons kenmerk 

489315 
  

Uw kenmerk 

2014Z03553 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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2014Z03553 

 

Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid 

en Justitie over het bericht dat honderden mensen Mogadishu 

ontvluchten (ingezonden 25 februari 2014) 

  

1 

Wat is uw reactie op het bericht dat Mogadishu de laatste weken regelmatig wordt 

opgeschrikt door aanslagen van Al-Shabaab? 1) 

 

Antwoord vraag 1 

Het is zeer betreurenswaardig dat de situatie in Mogadishu recentelijk zo onrustig 

is.  

  

2 

Welke conclusies en consequenties verbindt u aan deze ontwikkelingen? 

 

3 

Zullen deze ontwikkelingen invloed hebben op het landgebonden asielbeleid, het 

buitenschuldbeleid en het terugkeerbeleid inzake Somalië? Zo ja, op welke 

manier? Zo nee, waarom niet? 

  

4 

Bent u nu wel bereid uitgeprocedeerde asielzoekers niet meer gedwongen uit te 

zetten zolang terugkeerders uit het westen nog het gevaar lopen door Al-Shabaab 

te worden verdacht van spionage? 2) 

  

Antwoord vragen 2, 3 en 4 

De situatie in Somalië, met name in Zuid- en Centraal-Somalië, is al jaren 

zorgwekkend en wordt gekenmerkt door gevechten en aanslagen. Ontwikkelingen 

volgen elkaar snel op. Uit het meest recente ambtsbericht van de minister van 

Buitenlandse Zaken van december 2013 blijkt dat het geweld in Mogadishu in de 

verslagperiode meer gericht van aard is geworden en dat er minder sprake is van 

willekeurig geweld dan daarvoor. In Mogadishu en in gebieden onder controle van 

Al-Shabaab lopen volgens het ambtsbericht bepaalde groepen meer gevaar dan 

anderen. Ik heb het toelatingsbeleid voor Somalische asielzoekers aangepast 

vanwege deze gewijzigde situatie en heb deze groepen aangewezen als 

aandachtsgroepen.1  

 

Recente berichtgeving bevestigt de bovengenoemde tendens van gericht geweld 

in Mogadishu, maar maakt ook melding van willekeurig geweld in de stad. De 

beleidsaanpassing die ik recentelijk heb gedaan door het aanwijzen van 

aandachtsgroepen in Mogadishu (en overige delen van Zuid- en Centraal-Somalië 

die onder controle staan van Al-Shabaab), die te vrezen kunnen hebben van de 

zijde van Al-Shabaab, is daarom nog steeds aangewezen. In het Wijzigingsbesluit 

Vreemdelingencirculaire is vanwege deze beleidswijziging een toetsingskader 

opgenomen ten aanzien van aangewezen aandachtsgroepen. 

  

Voor wat betreft de berichtgeving over recent willekeurig geweld in Mogadishu zie 

ik vooralsnog geen aanleiding om mijn beleid aan te passen.  

                                                
1 Kamerstukken II, 2013-2014, 19637, nr. 1770 
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In het bestaande beleid en ook in individuele toetsing wordt de algemene situatie 

in het land, en het willekeurige geweld meegewogen. Zoals ik in reactie op de 

motie waarnaar u verwijst heb aangegeven, vindt in de toelatingsprocedure 

steeds een zorgvuldige individuele toetsing plaats aan de hand van artikel 3 van 

het EVRM. In de genoemde brief aan uw Kamer ben ik ingegaan op de stand van 

zaken ten aanzien van gedwongen vertrek naar Somalië en deze is nog steeds 

actueel.   

 

In het najaar verwacht ik een nieuw ambtsbericht over de situatie in het land en 

aan de hand daarvan zal ik, zoals gebruikelijk, bepalen of een beleidswijziging 

geïndiceerd is. Een van de zaken die ik daarbij vanzelfsprekend bezie, is de aard 

en omvang van het geweld in Mogadishu en de wijzigingen die zich daarin in de 

verslagperiode hebben voorgedaan.  

 

Op (de toepassing van) het buitenschuldbeleid heeft de berichtgeving geen 

invloed aangezien dit beleid niet ziet op de veiligheidssituatie in een land, maar 

op de situatie dat een vreemdeling, ondanks zijn inspanningen daartoe, niet kan 

terugkeren.  

 

  

1) http://www.nd.nl/artikelen/2014/februari/20/honderden-mensen-ontvluchten-

mogadishu 

2) Kamerstuk 19 637, nr. 1776 

 


