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Colofon 

Titel Samenvatting Migratieradar. Ontwikkeling van asiel gerelateerde 

migratie van januari-april 2021. 

 

Inhoud De samenvatting migratieradar is een analyseproduct, waarin het 

monitoren van asiel gerelateerde migratie naar Nederland centraal 

staat. De gegevens uit het betreffende tertaal zijn aangevuld, ter 

vergelijking, met gegevens uit voorgaande maanden en uit dezelfde 

periode van een jaar eerder. Daarnaast wordt informatie gegeven over 

ontwikkelingen in landen van herkomst in het betreffende tertaal en 

beleidsontwikkelingen in Nederland en Europa. De Migratieradar 

voorziet de vreemdelingenketen van een analyse ter ondersteuning van 

beleid en uitvoering. 

 

Rapportage De samenvatting migratieradar is gebaseerd op data uit diverse 

databases (IND METis, IOM, UNHCR), mediaberichten, openbare 

Frontex gegevens, en openbare landeninformatie van IND/TOELT. De 

samenvatting migratieradar wordt eens per tertaal uitgebracht. 

 

Samenwerking De Migratieradar is een analyseproduct van de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (SUA/O&A en DV/TOELT) en is tot stand gekomen 

door samenwerking met de Koninklijke Marechaussee (KMar), het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V/DGM), Dienst Terugkeer en 

Vertrek (DT&V), Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Politie en 

het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). 
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1 Asielaanvragen in Nederland  

 

In het eerste tertaal van 2021 zijn 3.582 eerste asielaanvragen ingediend in Nederland. Het aantal 

aanvragen is afgenomen in vergelijking tot het voorgaande tertaal (-1754, -33%) en afgenomen in 

vergelijking met vorig jaar in dezelfde periode (-1.155, -24%) . In figuur 1.1 is te zien dat de 

instroom sinds oktober vorig jaar daalde en in dit tertaal redelijk stabiel bleef, schommelend tussen 

de 800 en 1000 aanvragen per maand. De daling vanaf oktober vorig jaar heeft te maken met de 

strengere Corona maatregelen sinds die periode. 

 
Figuur 1.1 Verloop van het aantal eerste asielaanvragen in Nederland  

 

Bron: METiS Factboards, geraadpleegd op 11 mei 2021. 

 

De meeste asielaanvragen in tertaal 1 van 2021 werden, net als in de voorgaande tertalen, ingediend 

door Syriërs (1.096). Dit is een forse daling vergeleken met vorig tertaal (-641, -37%), maar 

vergelijkbaar met vorig jaar in dezelfde periode (-69, -6%). Net als vorig tertaal staat het aantal 

asielaanvragen van Algerijnen op de tweede plaats met 324 aanvragen. Dit is een daling vergeleken 

met vorig tertaal (-151, -32%) maar vergeleken met vorig jaar in de zelfde periode is het redelijk 

gelijk gebleven (+20, +7%).  

In tertaal 1 waren Marokkanen de derde grootste groep asielaanvragers in Nederland (246). Dit 

aantal aanvragen is gedaald vergeleken met tertaal 3 van 2020 (-89, -27%), maar ongeveer gelijk 

gebleven met dezelfde periode vorig jaar (+6, +3%). In het vorige tertaal stond de Afghaanse 

nationaliteit nog niet in de top 5. Het aantal asielaanvragen van deze nationaliteit is toegenomen 

vergeleken met vorig tertaal (+60, +38%) en toegenomen vergeleken met dezelfde periode vorig 

jaar (+52, +32%). De toename heeft tot nu toe voornamelijk te maken met de Afghaanse tolken 

die op uitnodiging naar Nederland zijn gekomen. Het aantal aanvragen van Eritreeërs in het eerste 

tertaal van dit jaar (159) is toegenomen in vergelijking tot vorig jaar in dezelfde periode (+54, 

+51%), maar ongeveer gelijk gebleven vergeleken met vorig tertaal (-1, -1%).  
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Figuur 1.2 Top 20 nationaliteiten die een asielaanvraag deden in T1 2021  

 
Bron: METiS Factboards, geraadpleegd op 11 mei 2021. Top 20 is gebaseerd op de top 20 in het eerste tertaal. Figuur 
gemaakt op datawrapper.de 

 

Figuur 1.3 Ontwikkeling van het aantal eerste asielaanvragen van de top 5 nationaliteiten 

 
Bron: METiS Factboards, geraadpleegd op 11 mei 2021. Top 5 is gebaseerd op de top 5 in T1 2021. 

 

1.1.1 Asielaanvragen van personen afkomstig uit “veilige landen van herkomst” 

In het eerste tertaal van 2021 waren twee van de vijf grootste groepen asielzoekers afkomstig uit 

landen geplaatst op de lijst veilige landen van herkomst1, te weten Algerijnen2 en Marokkanen. In 

                                                           
1 Zie de volledige lijst “veilige landen van herkomst”: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijst-van-veilige-landen-van-

herkomst.  
2 NB: sinds juni 2021 is Algerije niet langer aangemerkt als veilig land van herkomst (TK brief 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijst-van-veilige-landen-van-herkomst
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijst-van-veilige-landen-van-herkomst
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjF17rI3PPxAhUS7aQKHbr6AVsQFjAFegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2Fdownloads%2Fdocument%3Fid%3Dd820e055-e197-4925-ae58-7cb4ad0d11f6%26title%3DHerbeoordeling%2520veilige%2520landen%2520van%2520herkomst%2520-%2520Albani%25C3%25AB%252C%2520Algerije%252C%2520Montenegro%2520en%2520Noord-Macedoni%25C3%25AB.docx&usg=AOvVaw3DM37Ut3On5zBnPpHzgHkZ
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totaal was 21% (747) van de eerste asielaanvragen afkomstig van asielzoekers uit veilige landen 

van herkomst. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorige tertalen.  

Het aantal aanvragen van Tunesiërs is afgenomen in vergelijking tot het voorgaande tertaal (-64, -

46%) maar toegenomen vergeleken met vorig jaar in dezelfde periode (+17, +29%). Het feit dat 

het lage aantal aanvragen van Senegalezen (17) dit tertaal in de top 5 veilige landen van herkomst 

staat heeft te maken met een afname van het aantal asielaanvragen van Albanezen die in de vorige 

Migratieradar in deze top 5 stonden: van 38 aanvragen in vorig tertaal naar 6 aanvragen in dit 

tertaal.  

 

Figuur 1.4 Ontwikkeling van het aantal eerste asielaanvragen van de top 5 nationaliteiten afkomstig 
uit veilige landen van herkomst 

 
Bron: METiS Factboards, geraadpleegd op 11 mei 2021. Top 5 is gebaseerd op de top 5 in het eerste tertaal. 

 

1.1.2 Asielaanvragen van personen van visumvrije landen 

Het aantal eerste asielaanvragen van burgers uit visumvrije landen3 in het eerste tertaal van 2021 

(84) is sterk gedaald vergeleken met vorig jaar in dezelfde periode (-381, -82%) en in vergelijking 

tot het vorige tertaal (-106, -56%). De daling ten opzichte van vorig tertaal is deels toe te schrijven 

aan een daling van het aantal asielaanvragen van Georgiërs en Albaniërs. Verder is een daling niet 

vreemd aangezien ook het totaal aantal asielaanvragen gedaald is ten opzichte van vorig jaar 

dezelfde periode en ten opzichte van vorig tertaal. 

 

                                                           
19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2743, 11 juni 2021)  
3 Zie de volledige lijst van visum-vrije landen: 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/publicaties/2017/01/01/lijst-visumplichtige-en-niet-

visumplichtige-nationaliteiten---kort-verblijf-nl 
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https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjF17rI3PPxAhUS7aQKHbr6AVsQFjAFegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2Fdownloads%2Fdocument%3Fid%3Dd820e055-e197-4925-ae58-7cb4ad0d11f6%26title%3DHerbeoordeling%2520veilige%2520landen%2520van%2520herkomst%2520-%2520Albani%25C3%25AB%252C%2520Algerije%252C%2520Montenegro%2520en%2520Noord-Macedoni%25C3%25AB.docx&usg=AOvVaw3DM37Ut3On5zBnPpHzgHkZ
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/publicaties/2017/01/01/lijst-visumplichtige-en-niet-visumplichtige-nationaliteiten---kort-verblijf-nl
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/publicaties/2017/01/01/lijst-visumplichtige-en-niet-visumplichtige-nationaliteiten---kort-verblijf-nl
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Figuur 1.5 Ontwikkeling van het aantal asielaanvragen van de top 5 nationaliteiten uit visumvrije 
landen  

 

Bron: METiS Factboards, geraadpleegd op 11 mei 2021. Top 5 is gebaseerd op de top 5 in het eerste tertaal 

 

1.1.3 Asielaanvragen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) 

 

In het eerste tertaal van 2021 zijn in totaal 345 eerste asielaanvragen door AMV’s ingediend. Dit is 

een sterke afname in vergelijking met het voorgaande tertaal (-191, -36%) en een toename in 

vergelijking met het voorgaande jaar in dezelfde periode (+108, +46%).  

 

Figuur 1.6 laat de ontwikkeling zien van het aantal asielaanvragen van AMV’s. In de tweede helft 

van vorig jaar nam het aantal erg toe. Nu liggen de aantallen weer onder het pre-corona niveau (T3 

2019: 415), hoewel er een stijgende trend lijkt te ontstaan in de maanden maart en april. 

 

Het aandeel AMV’s van het totaal aantal eerste asielaanvragen is gelijk gebleven met vorig tertaal 

(10%). In tertaal 1 en 2 van 2020 was dit nog 5%. Het is niet duidelijk waarom het aandeel AMV’s 

zoveel hoger is geworden in de laatste twee tertalen. Het zou te maken kunnen hebben met de 

Corona maatregelen waardoor vluchtelingen minder gemakkelijk met het hele gezin kunnen reizen. 

 

Figuur 1.6 Verloop van het aantal eerste asielaanvragen van AMV’s 
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Bron: METiS Factboards, geraadpleegd op 11 mei 2021. 
 

Ook in het eerste tertaal van 2021 is bijna de helft (45%) van de AMV-aanvragen afkomstig van 

Syriers (154). Op de tweede plaats staan Marokkaanse AMV’s met 56 asielaanvragen in het eerste 

tertaal (16% van het totaal). Het aandeel Eritrese AMV’s is toegenomen van 9% in het vorige tertaal 

naar 13% in dit tertaal (45 asielaanvragen). Vergeleken met vorig jaar dezelfde periode is het aantal 

Eritrese AMV’s sterk toegenomen van 13 naar 45 aanvragen (+246%).  

 

Figuur 1.7 Ontwikkeling van het aantal eerste asielaanvragen door AMV’s, de top 5 nationaliteiten  

 
Bron: METiS Factboards, geraadpleegd op 11 mei 2021. Top 5 is gebaseerd op de top 5 in het eerste tertaal 
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2 Uitgelichte herkomstlanden 

In dit hoofdstuk worden enkele nationaliteiten uitgelicht om inzicht te geven in de 

achtergrondkenmerken van bepaalde groepen asielzoekers. Redenen om een bepaalde nationaliteit 

uit te lichten, hebben te maken met  een verhoogde instroom, ontwikkelingen in het land van 

herkomst of vanwege het toegenomen belang als transitland. Vervolgens is door het Migratieradar-

team, in overleg met de klankbordgroep, een selectie gemaakt van nationaliteiten.  

2.1 Afghanistan 

2.1.1 Aantallen aanvragen 

Het aantal eerste asielaanvragen van Afghanen is in het eerste tertaal van 2021 (216) verder 

toegenomen in vergelijking met het voorgaande tertaal (+60, +38%), evenals in vergelijking met 

vorig jaar in dezelfde periode (+52, +32%). Deze toename is vooral te verklaren door de Afghaanse 

tolken die op uitnodiging van de Nederlandse regering naar Nederland zijn gekomen. Van de 

Afghaanse asielzoekers is 44% vrouw, en 56% man. Meer dan de helft van de Afghaanse 

asielzoekers (53,7%) is minderjarig, veertien procent daarvan stelde AMV te zijn.  

 

Het aantal asielaanvragen in de EU+ is daarentegen vergeleken met de voorgaande drie maanden 

en vergeleken met dezelfde periode vorig jaar wat afgenomen. De top 3 ontvangende landen waren 

Duitsland, Frankrijk en Roemenië. Vooral in Roemenië valt het op dat het aantal asielaanvragen van 

Afghanen daar sinds vorig najaar flink is gestegen.  

           

Driekwart van de bijna 300 in Nederland afgehandelde aanvragen van Afghanen in tertaal 1 van 

2021 werd ingewilligd. Van de afgewezen aanvragen was de grootste groep (10%) afgewezen omdat 

ze niet in behandeling werden genomen (Dublin). 

2.1.2 Ontwikkelingen 

Door terugtrekking van troepen wordt Afghanistan steeds kwetsbaarder 

Vorig jaar sloten de VS en de Taliban, buiten de Afghaanse regering om, een akkoord waarbij werd 

overeengekomen dat de VS uiterlijk voor 1 mei 2021 al zijn troepen uit Afghanistan zouden 

terugtrekken. In april  2021 waren nog ca. 2500 Amerikaanse troepen in Afghanistan. President 

Biden van de VS besloot in die maand, tegen het advies van het Pentagon in, om de troepen pas 

terug te trekken wanneer Afghaanse troepen zelf in staat zouden zijn om de Taliban te weerstaan. 

Maar ook gaf hij aan dat de terugtrekking van de resterende Amerikaanse troepen hoe dan ook zou 

doorgaan en uiterlijk op 11 september 2021 voltooid zal zijn, precies 20 jaar na de aanslagen op de 

Twin Towers in New York.  

 

De voorwaarden van het akkoord lijken hiermee (grotendeels) te worden losgelaten. De 

terugtrekking van de laatste troepen is eind april feitelijk gestart. De VS zullen wel op andere 

manieren ondersteuning blijven bieden aan de regering van president Ghani. Ook de meesten van 

de ca. 18.000 huurlingen in Afghanistan zullen waarschijnlijk het land verlaten. In navolging van de 

VS troepen zullen ook (zo heeft de NAVO half april 2021 besloten) de andere NATO troepen die nog 

in Afghanistan zijn binnen een paar maanden teruggetrokken worden (ca. 7000 militairen uit 35 

landen).  

 

De terugtrekking van alle buitenlandse troepen verzwakt de regering van president Ghani. 

Sommigen houden rekening met de mogelijkheid dat zijn regering op termijn kan vallen. De 

vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban hebben nog niet veel 

opgeleverd. De Taliban lijken sterker te worden, al blijft het zeer lastig om hun militaire sterkte in 

teschatten.4 

 

                                                           
4 The Washington Post (13 april 2021) Biden to withdraw U.S. forces from Afghanistan by Sept. 11, 2021. 
https://www.washingtonpost.com/national-security/biden-us-troop-withdrawal-afghanistan/2021/04/13/918c3cae-9beb-11eb-8a83-

https://www.washingtonpost.com/national-security/biden-us-troop-withdrawal-afghanistan/2021/04/13/918c3cae-9beb-11eb-8a83-3bc1fa69c2e8_story.html
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Slachtoffers conflict 

UNAMA5 rapporteerde over geheel 2020 8.820 burgerslachtoffers als gevolg van het conflict, een 

afname van 15% t.o.v. het aantal burgerslachtoffers over 2019 en het laagste aantal sinds 2013. 

UNAMA rapporteerde echter over het Q1 van 2021 1.783 burgerslachtoffers als gevolg van het 

conflict (573 doden en 1.210 gewonden), een toename van 29% t.o.v. het aantal burgerslachtoffers 

over Q1 in 2020 en vergelijkbaar met het aantal burgerslachtoffers over Q1 in 2019.6  

 

Het IOM geeft aan dat in de periode 1 januari – 29 april 2021 368.415 ongedocumenteerde Afghanen 

zijn teruggekeerd uit Iran en een kleiner aantal uit Pakistan.7 Volgens UNOCHA8 zijn in de periode 

1 januari – 22 april 2021 92.608 mensen door het conflict in het land zelf ontheemd geraakt, van 

wie meer dan 63.000 in de maand januari. Over het gehele jaar 2020 waren dat er bijna 400.000.9 

 

2.2 Algerije 

2.2.1 Aantallen aanvragen 

Het aantal aanvragen (324) van Algerijnen is gedaald vergeleken met vorig tertaal (-151, -32%) 

maar ongeveer gelijk gebleven vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (+20, +7%). Van de 

Algerijnse asielzoekers is 96 procent man en 18 procent minderjarig. Van de minderjarigen stelt 37 

procent AMV te zijn. 

Op Europees niveau zijn het aantal aanvragen van Algerijnen eveneens gedaald vergeleken met de 

voorgaande drie maanden en vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De top drie ontvangende 

landen waren Frankrijk, Duitsland en Nederland. 

Van alle behandelde zaken in dit tertaal werd 96 procent afgewezen. Hiervan werd 72 procent 

afgewezen omdat ze niet in behandeling werden genomen (Dublin). 

2.2.2 Ontwikkelingen 

Vroege verkiezingen gepland 

Half februari 2021 nam president Tebboune een aantal besluiten om tegemoet te komen aan de 

eisen van de protestbeweging Hirak: ontbinding van het parlement om nieuwe verkiezingen (op 12 

juni) mogelijk te maken, een herschikking van de regering en presidentiële gratie voor 37 

gevangenen.10  

 

Protesten gaan door - VN bezorgd over de mensenrechtensituatie 

Duizenden burgers verzamelen zich elke vrijdag op straat om te demonstreren voor een 

allesomvattende verandering in beleid en systeem. Op 16 april demonstreerden zij voor de vrijlating 

van 23 politieke gevangenen die in hongerstaking zouden zijn gegaan.11 De VN hebben 

                                                           
3bc1fa69c2e8_story.html; NYT (25 april 2021) Biden to Withdraw Combat Troops From Afghanistan by Sept. 11. 
https://www.nytimes.com/2021/04/13/us/politics/biden-afghanistan-withdrawal.html; NATO (15 april 2021) NATO and Afghanistan. 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_8189.htm; AAN (1 april 2021) Conditions-based Interim Government- President Ghani 
presents a preview of his peace plan. https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/conditions-based-interim-
government-president-ghani-presents-a-preview-of-his-peace-plan/; AP News (30 april 2021) Mapping the Afghan war, while murky, 
points to Taliban gains. https://apnews.com/article/taliban-middle-east-3ef479b1de676f00dd16dc8dcf6f4d0e 
5 United Nations Assistence Mission in Afghanistan 
6 UNAMA, april 2021. Afghanistan Protection Of Civilians In Armed Conflict. First Quarter Update: 1 January To 31 March 2021. P. 1. 
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_1st_quarter_2021_2_0.pdf  
7 IOM, april 2021. Return of undocumented Afghans, Weekly situation report (23-29 April 2021). 
https://afghanistan.iom.int/sites/afghanistan/files/Reports/iom_afghanistan-return_of_undocumented_afghans_situation_report_23-
29_april_2021_1.pdf   
8 Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties 
9 UNOCHA, 2 mei 2021. Afghanistan: Conflict induced Displacements (as of 2 May 2021) Actual displacement. 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps   
10Le Monde, En Algérie, le président Tebboune tente de reprendre la main après trois mois d’absence,19-2-2021, 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/19/en-algerie-le-president-tebboune-tente-de-reprendre-la-main-apres-trois-mois-d-
absence_6070486_321 2.html  
11 Algeria Watch, Appel à la libération des 23 hirakistes en grève de la faim, 17-4-2021, https://algeria-watch.org/?p=77246 ; Le Monde, 
Nouvelle journée de manifestations contre le pouvoir en Algérie, 24-4-2021, 

https://www.washingtonpost.com/national-security/biden-us-troop-withdrawal-afghanistan/2021/04/13/918c3cae-9beb-11eb-8a83-3bc1fa69c2e8_story.html
https://www.nytimes.com/2021/04/13/us/politics/biden-afghanistan-withdrawal.html
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_8189.htm
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/conditions-based-interim-government-president-ghani-presents-a-preview-of-his-peace-plan/
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/conditions-based-interim-government-president-ghani-presents-a-preview-of-his-peace-plan/
https://apnews.com/article/taliban-middle-east-3ef479b1de676f00dd16dc8dcf6f4d0e
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_1st_quarter_2021_2_0.pdf
https://afghanistan.iom.int/sites/afghanistan/files/Reports/iom_afghanistan-return_of_undocumented_afghans_situation_report_23-29_april_2021_1.pdf
https://afghanistan.iom.int/sites/afghanistan/files/Reports/iom_afghanistan-return_of_undocumented_afghans_situation_report_23-29_april_2021_1.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/19/en-algerie-le-president-tebboune-tente-de-reprendre-la-main-apres-trois-mois-d-absence_6070486_321%202.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/19/en-algerie-le-president-tebboune-tente-de-reprendre-la-main-apres-trois-mois-d-absence_6070486_321%202.html
https://algeria-watch.org/?p=77246
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gewaarschuwd voor een verslechtering van de mensenrechtensituatie, aangezien veiligheidstroepen 

de afgelopen weken opnieuw geweld hebben gebruikt tegen deelnemers aan de vreedzame 

protesten en willekeurig honderden personen hebben gearresteerd. Er zijn ook berichten over 

beperkingen van de persvrijheid en dreiging van gevangenisstraf voor activisten, evenals 

beschuldigingen van foltering en seksueel misbruik in de gevangenis.12  

 

Algerije als transitland 

Volgens humanitaire organisaties heeft Algerije sinds begin 2021 meer dan 4370 migranten van 

verschillende nationaliteiten naar Niger verdreven. Volgens hun getuigenissen werden de migranten 

gearresteerd en dagen, weken of maanden vastgehouden in detentiecentra, voordat ze door de 

Algerijnse veiligheidstroepen in bussen of vrachtwagens werden gedwongen en afgezet op een plaats 

die bekend staat als 'Point Zero', een plek op de woestijngrens tussen Algerije en Niger, vaak midden 

in de nacht.13 Algerije is van plan een opvangcentrum voor illegale migranten te bouwen in de 

grensstad Djanet. Met de bouw van het centrum wil Algerije zijn grenzen beveiligen tegen illegale 

migratie.14 

  

2.3 Pakistan 

2.3.1 Aantallen aanvragen 

In het eerste tertaal van 2021 zijn er 128 asielaanvragen ingediend door Pakistanen. Dit is een 

toename vergeleken met het vorige tertaal (+31, +32%) en vergeleken met dezelfde periode vorig 

jaar (+27, +27%). De toename is vooral te danken aan de maand maart waarin het aantal 

aanvragen fors hoger lag dan in de andere maanden. Van de asielaanvragers was 68 procent man 

en 30 procent minderjarig. Van de minderjarigen was drie procent gesteld AMV. 

 

Op Europees niveau is het aantal asielaanvragen van Pakistanen juist gedaald, zowel vergeleken 

met de voorgaande drie maanden als vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Er is geen 

verklaring voor het verschil tussen de ontwikkeling van het aantal aanvragen in Nederland en de 

EU+. Wel moet rekening gehouden worden met het feit dat de aantallen in Nederland relatief laag, 

en daardoor grillig, zijn. 

 

Ongeveer de helft van de Pakistaanse asielaanvragen wordt ingewilligd. De belangrijkste reden voor 

afwijzing is “niet in behandeling nemen “ (31%, Dublin). 

2.3.2 Ontwikkelingen 

 

Censuur 

Disriminatie, intimidatie, geweld en vervolging van journalisten is dit jaar toegenomen. Vanwege 

een gebrek aan bescherming zien journalisten zich genoodzaakt om meer zelfcensuur te plegen. De 

Pakistaanse autoriteiten, voornamelijk vanuit het leger, gebruiken de online-ruimte in toenemende 

mate om dissidenten het zwijgen op te leggen en kritische inhoud in te perken. NGO’s worden 

eveneens beperkt in het uitvoeren van hun werkzaamheden. 

 

Gender gerelateerd geweld 

                                                           
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/24/nouvelle-journee-de-manifestations-contre-le-pouvoir-en-
algerie_6077881_3212.html  
12 OHCR, Press briefing notes on Algeria, 5-3-2021, 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26851&LangID=E ; Amnesty International, Suppressing free 
speech and assembly: the targeting of hirak activists in Algeria, 22-2-2021, 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2837072021ENGLISH.pdf  
13 Médicins sans frontieres, Deportations put migrants’ lives at risk in Niger,20-4-2021, https://www.msf.org/deportations-put-
migrants%E2%80%99-lives-risk-niger; AlarmephoneSahara, Again deportation convoys from Algeria into the desert at the border of Niger! 
, 13-3-2021, https://alarmephonesahara.info/en/reports/again-deportation-convoys-from-algeria-into-the-desert-at-the-border-of-niger  
14 AlWatan, Emigration clandestine : Un centre d’accueil pour migrants à Djanet, 17-4-2021, 
https://www.elwatan.com/edition/actualite/un-centre-daccueil-pour-migrants-a-djanet-17-04-2021  

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/24/nouvelle-journee-de-manifestations-contre-le-pouvoir-en-algerie_6077881_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/24/nouvelle-journee-de-manifestations-contre-le-pouvoir-en-algerie_6077881_3212.html
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26851&LangID=E
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2837072021ENGLISH.pdf
https://www.msf.org/deportations-put-migrants%E2%80%99-lives-risk-niger
https://www.msf.org/deportations-put-migrants%E2%80%99-lives-risk-niger
https://alarmephonesahara.info/en/reports/again-deportation-convoys-from-algeria-into-the-desert-at-the-border-of-niger
https://www.elwatan.com/edition/actualite/un-centre-daccueil-pour-migrants-a-djanet-17-04-2021


Samenvatting Migratieradar Asiel  januari-april 2021 

12 
 

De rechtsbescherming van slachtoffers van gender-gerelateerd geweld laat ernstig te wensen over. 

Ingrijpen gebeurt vaak buitengerechtelijk, in de familiesfeer, bijvoorbeeld door het slachtoffer te 

laten trouwen met de dader. Het komt regelmatig voor dat slachtoffers worden geïntimideerd door 

de politie. Covid-19 heeft eveneens geresulteerd in meer huiselijk geweld. Volgens rijksambtenaren 

is er sinds het begin van de pandemie en de lockdowns bijvoorbeeld 23% meer huiselijk geweld 

geconstateerd in het oosten van Punjab.
15

 

 

Discriminatie en geweld 

Ook is er de afgelopen jaren vanuit de overheid sprake van discriminatie van de Pashtun-bevolking 

geweest (zij worden vaak geassocieerd met de Taliban) en de laatste tijd met name ook van 

aanhangers van de PTM (de Pashtun Tahafuz/Tahaffuz Movement).
16

 

 

Hoewel militante aanslagen en het geweld over het algemeen zijn afgenomen is er nog steeds sprake 

van en blijft de dreiging continu bestaan. Ook sektarisch geweld en beschuldigingen van blasfemie 

komen nog veel voor, zowel naar soenni-moslims als ook naar de minderheden als bijvoorbeeld 

Ahmadi’s en christenen. Het sektarisch geweld richt zich ook nog steeds op sjiieten (met name 

Hazara’s)
17

. Geschillen over grondbezit in heel Pakistan, zowel in de stedelijke als ook in de rurale 

gebieden, kunnen tot risico’s en blasfemiebeschuldigingen voor betrokkenen leiden.
18

 

 

2.4 Syrie 

2.4.1 Aantallen aanvragen 

In tertaal 1 van 2021 dienden meer dan 1000 Syriërs een asielaanvraag in. Dit is een daling 

vergeleken met vorig tertaal (-641, -37%), maar vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar (-

69, -6%). Van alle Syrische asielaanvragers was maar zeventien procent vrouw. Veertien procent 

van het totaal aantal Syrische asielaanvragen betreft een aanvraag van een AMV’er. 

 

In de EU werden er in de eerste drie maanden van 2021 bijna dertig duizend asielaanvragen 

ingediend door Syriërs. Dit is een toename ten opzichte van de voorgaande drie maanden en ten 

opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze toename heeft vooral te maken met het hoge aantal 

herhaalde aanvragen in deze periode.  

 

Een grote meerderheid van de asielaanvragen van Syriërs in Nederland wordt ingewilligd (82%). 

Aanvragen die afgewezen worden meestal niet in behandeling genomen (8%, Dublin) of  niet 

ontvankelijk verklaard (6%, bescherming in een andere lidstaat). 

2.4.2 Ontwikkelingen 

Het staakt-het-vuren van voorjaar 2020 in Noordwest-Syrië (regio-Idlib) wordt redelijk nageleefd 

maar er wordt nog wel gevochten in het gebied. In het gebied verblijven 2,7 miljoen personen die 

in meerderheid afhankelijk zijn van humanitaire hulp. Beperkingen vanwege het coronavirus hebben 

hulpverlening vanuit Turkije moeilijker gemaakt en prijzen doen stijgen. In het noorden is aan veel 

gebrek: onderdak, gezondheidszorg, voedsel, water, sanitair, onderwijs en bescherming.19 

                                                           
15 Het  USDoS Pakistan Human Rights Report van 2020 
16 Why is Pakistan’s military repressing a huge, nonviolent Pashtun protest movement? 
Why is Pakistan’s military repressing a huge, nonviolent Pashtun protest movement? (brookings.edu) 
Protest and Purdah in Pakistan 
How the Pashtun Protection Movement Became a Release Valve for Women’s Anger in Pakistan (foreignpolicy.com) 
Pashtuns hold protests worldwide against Taliban, Pakistan Army 
Pashtuns hold protests worldwide against Taliban, Pakistan Army (aninews.in) 
17 Het EASO - Pakistan Security situation Country of Origin Information Report, van 2020 
18 Five of family killed over land dispute in Peshawar 
Five of family killed over land dispute in Peshawar - Pakistan - DAWN.COM 
19 European Commission, 31-03-2021, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. Syria, 29-04-2021, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/syria_2021-03-31.pdf  

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/02/07/why-is-pakistans-military-repressing-a-huge-nonviolent-pashtun-protest-movement/
https://foreignpolicy.com/2021/01/05/protest-and-purdah-in-pakistan/
https://www.aninews.in/news/world/europe/pashtuns-hold-protests-worldwide-against-taliban-pakistan-army20200728174229/
https://www.dawn.com/news/1608931/five-of-family-killed-over-land-dispute-in-peshawar
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/syria_2021-03-31.pdf
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Islamitische Staat is met strijders, georganiseerd in cellen, nog steeds aanwezig in Syrië. Met name 

in het oostelijke woestijngebied van Syrië zijn zij actief met aanslagen, ontvoeringen en 

afpersingspraktijken.20 Zij worden bestreden door het Syrische leger, Russische huurlingen en 

Russische bombardementen, Iraanse drones en door Iran gesteunde milities.21 

 

Voedselprijzen in Syrië zijn hoog, mede door het afbouwen van subsidies. In vergelijking met 

december 2019 waren de voedselprijzen in december 2020 gestegen met 236%. Van de Syriërs 

leeft 80% in armoede. Meer dan negen miljoen personen hebben te kampen met 

voedselonzekerheid. Het aantal coronagevallen in regeringsgebied is flink toegenomen. Bijna de 

helft van de huishoudens heeft een of meer inkomstenbronnen verloren als gevolg van 

coronabeperkingen. Een op de tien gezinnen heeft kinderarbeid nodig om aan het gezinsinkomen bij 

te dragen.22 

 

Opvang in Jordanië 

Het aantal geregistreerde Syrische vluchtelingen in Jordanië is min of meer gelijk gebleven in 

vergelijking tot het vorige tertaal met iets meer dan 660.000 personen. Minder dan een kwart van 

hen woont in een kamp.23 Het totaal aantal Syrische vluchtelingen in Jordanië wordt geschat op 1,3 

miljoen personen.24 

Het World Food Program stelt dat een kwart van de Syrische vluchtelingen in Jordanië te kampen 

heeft met voedselonzekerheid en dat twee derde van hen op de grens hiervan staan. Dit wordt mede 

veroorzaakt door de coronacrisis. Het zijn de hoogste percentages sinds Syriërs in 2011 als 

vluchteling naar Jordanië kwamen.25 

Volgens de VN leeft 86% van de Syriërs buiten kampen onder de armoedegrens. De meeste 

vluchtelingen zijn afhankelijk van humanitaire hulp. In kampen zijn essentiële diensten nog steeds 

voorhanden. Vanwege coronamaatregelen wordt de toegang tot kampen streng gecontroleerd. 

Syriërs in kampen krijgen geen toestemming de kampen te verlaten en geen werkvergunningen 

meer na een stijging van het aantal coronagevallen in de kampen Azraq en Zaatari. In kamp Rukban 

in het Syrisch-Jordaanse grensgebied zitten nog steeds 10.000 personen vast, met zeer beperkte 

voorzieningen.26 

 

Opvang in Libanon 

Het aantal geregistreerde Syrische vluchtelingen in Libanon is min of meer gelijk gebleven in 

vergelijking tot het vorige tertaal met rond de 865.000 personen. Het totaal aantal Syrische 

vluchtelingen in Libanon wordt geschat op 1,5 miljoen personen.27 

In Libanon zijn de voedselprijzen in een jaar verviervoudigd en is de nationale munt sterk in waarde 

gedaald. De helft van de Libanezen zelf leeft onder de armoedegrens en subsidies op voedsel dreigen 

te worden afgeschaft. Van de Syriërs in Libanon leeft 90% in extreme armoede. Uit onderzoek blijkt 

dat ondanks de slechte situatie in Libanon de Syriërs niet terug willen naar Syrië. Libanese politieke 

leiders geven Syriërs de schuld van alle problemen in Libanon. Spanningen tussen Syriërs en 

Libanezen nemen toe.28 

                                                           
20 Al-Monitor, 11-04-2021, Islamic State maintains foothold in Syrian desert, 29-04-2021, https://www.al-
monitor.com/originals/2021/04/islamic-state-maintains-foothold-syrian-desert  
21 Los Angeles Times, 12-03-2021, Inside U.S. troops’ stronghold in Syria, a question of how long Biden will keep them there, 29-04-2021, 
https://www.latimes.com/politics/story/2021-03-12/us-troops-syria-civil-war-biden  
22 Econostrum, 21-01-2021, Syria plunged into a deep economic crisis, 29-04-2021, https://en.econostrum.info/Syria-plunged-into-a-deep-
economic-crisis_a864.html  
23 UNHCR, 31-03-2021, Syria Regional Refugee Response Jordan, 29-04-2021, https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36  
24 UNHCR, februari 2021, Registered Syrian Refugees in Host Countries, 29-04-2021, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/dur_sol_feb2021.pdf  
25 Asharq Al-Awsat, 15-03-2021, Quarter of Syrian Refugees in Jordan Food Insecure, Says WFP, 29-04-2021, 
https://english.aawsat.com/home/article/2861881/quarter-syrian-refugees-jordan-food-insecure-says-wfp  
26 ECHO Factsheet, 31-03-2021, Jordan, 29-04-2021, https://reliefweb.int/report/jordan/echo-factsheet-jordan-31032021  
27 UNHCR, februari 2021, Registered Syrian Refugees in Host Countries, 29-04-2021, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/dur_sol_feb2021.pdf  
28 Reliefweb, 09-04-2021, Supporting Syrian Refugees amidst Lebanon’s Crises, 29-04-2021, 
https://reliefweb.int/report/lebanon/supporting-syrian-refugees-amidst-lebanon-s-crises  

https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/islamic-state-maintains-foothold-syrian-desert
https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/islamic-state-maintains-foothold-syrian-desert
https://www.latimes.com/politics/story/2021-03-12/us-troops-syria-civil-war-biden
https://en.econostrum.info/Syria-plunged-into-a-deep-economic-crisis_a864.html
https://en.econostrum.info/Syria-plunged-into-a-deep-economic-crisis_a864.html
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/dur_sol_feb2021.pdf
https://english.aawsat.com/home/article/2861881/quarter-syrian-refugees-jordan-food-insecure-says-wfp
https://reliefweb.int/report/jordan/echo-factsheet-jordan-31032021
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/dur_sol_feb2021.pdf
https://reliefweb.int/report/lebanon/supporting-syrian-refugees-amidst-lebanon-s-crises
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Uit onderzoek dat begin dit jaar is uitgevoerd komt naar voren dat 77% van de Syriërs niet rond 

kan komen van hun inkomen, dat 44% van de Syriërs in Libanon problemen heeft met het verkrijgen 

van een werkvergunning, dat 88% van de Syriërs zich gediscrimineerd voelt met betrekking tot 

coronamaatregelen en dat 75% van de Syriërs zich onder druk voelt staan uit Libanon te vertrekken. 

Dit laatste wordt versterkt door een return conference in Damascus en een return plan van de 

Libanese autoriteiten.29 

 

  

                                                           
29 PAX, 03-02-2021, Syrian Refugees in Lebanon, 29-04-2021, https://paxforpeace.nl/what-we-do/publications/syrian-refugees-in-lebanon  

https://paxforpeace.nl/what-we-do/publications/syrian-refugees-in-lebanon
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3 Routes en ontwikkelingen in herkomstlanden 

3.1 Routes naar de EU 
 

Het aantal irreguliere grensoverschrijdende geregistreerd door Frontex zijn in dit tertaal op alle 

routes afgenomen vergeleken met het vorige tertaal. Dit heeft alles te maken met de strictere 

Corona maatregelen eind vorig jaar. In vergelijking tot de zelfde periode vorig jaar zien we wel wat 

verschillen: hier zagen we op alle routes een toename behalve de West mediterrane route (ongeveer 

gelijk gebleven) en de Oost mediterrane route (fors afgenomen). 

3.2 Belangrijke sociaal-politieke ontwikkelingen in 

herkomstlanden 
In deze paragraaf worden enkele belangrijke ontwikkelingen in de andere herkomst- en 

transitlanden beschreven die van invloed zouden kunnen zijn op het aantal asiel aanvragen in 

Europa. 

 

Figuur 3.1  Enkele belangrijke sociaal-politieke ontwikkelingen in transit/herkomstlanden in T1 2021 

 

3.2.1 Midden-Oosten 

3.2.1.1 Irak 

Verkiezingen, aanslagen en protesten 
De verkiezingen in Irak zijn uitgesteld tot 10 oktober 2021.30 ISIS voert nog steeds aanslagen uit in 

Irak. Ook duren de operaties voort tegen nog in Irak aanwezige ISIS cellen en leiders.31 Daarnaast 

                                                           
30 International Crisis Group, Crisiswatch January 2021. 
31 EPIC, ISHM rapporten van juli 2020 t/m april 2021. 
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werden er aanslagen uitgevoerd door sji’itische milities op posities van de internationale 

coalitietroepen.32  

 

In het afgelopen tertaal vonden er nog altijd protesten plaats in Irak waarbij doden en gewonden 
vielen. Er werden activisten en hun familieleden vermoord, dan wel ontvoerd.33 Sinds het uitbreken 
van de protesten in het najaar van 2019 zijn ook journalisten die regeringscorruptie of de eisen van 
de demonstranten ter sprake brachten, in toenemende mate ontvoerd en vermoord door milities. In 
de Koerdische Autonome Regio (KAR) werden eveneens journalisten gearresteerd; sommigen 
stierven er onder onduidelijke omstandigheden.34  
 
Ontheemdenkampen 
De sluiting van ontheemdenkampen in Irak zette voort.35 Half januari 2021 waren nog vier 

ontheemdenkampen open in centraal Irak36. In de KAR waren nog wel meerdere 

ontheemdenkampen en vluchtelingenkampen operationeel.37 Humanitaire organisaties 

waarschuwden voor een gebrek aan basisdiensten.  

 

Meer dan de helft van de ontheemden die ontheemdenkampen verlieten zeiden dat zij onvrijwillig 

vertrokken waren.38 Het aantal Syrische vluchtelingen in Irak, nagenoeg allemaal verblijvend in de 

KAR, was in februari 2021 (243.890) licht gestegen sinds november 2020. Van hen verbleef 61% in 

steden, 39% in kampen.39  

 

Sociaaleconomische omstandigheden 

Volgens UNAMI genoten 3,2 miljoen Iraakse kinderen in 2020 geen formeel publiek onderwijs. De 

armoede ratio in Irak daalde volgens het Iraakse Ministerie van Planning van 31,7% in de eerste 

helft van het jaar naar 24,8% in de tweede helft van 2020. In maart werd een voortdurende inflatie 

gemeld.40 Corruptie is nog alom aanwezig in Irak. De olie-inkomsten van Irak stegen in dit tertaal.41 

 

3.2.1.2 Iran 

Nucleair akkoord 

Iran en de VS zijn in (moeizaam) overleg over het reactiveren van het nucleaire akkoord uit 2015 

waar de VS in 2018 zich eenzijdig uit hebben teruggetrokken. Het overleg gaat nog niet rechtstreeks 

maar via de andere ondertekenaars van het akkoord. Iran wil dat eerst de meeste sancties worden 

opgeheven, de VS willen dat Iran zich eerst houdt aan het akkoord en stopt met het verder verrijken 

van uranium. Iran heeft recent meer uranium verrijkt dan zou mogen en tot een hoger percentage 

dan toegestaan volgens het akkoord uit 2015.42 

 

Corona 

De officiële Iraanse coronacijfers, zowel het dagelijks aantal doden als dagelijks aantal 

besmettingen, zijn hoger dan ooit en de werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk nog hoger. Iraanse 

                                                           
32 International Crisis Group, Crisiswatch March 2021; EPIC, ISHM: February 11 - February 25, 2021; EPIC, ISHM: APRIL 8 – APRIL 15, 2021; 
International Crisis Group, Crisiswatch March 2021 . 
33 EPIC, ISHM rapporten van juli 2020 t/m april 2021. 
34 EPIC, ISHM rapporten van december 2020  t/m april 2021. Reporters Without Borders,  
https://rsf.org/en/iraq. 
35 EPIC, ISHM rapporten van november 2020 t/m april 2021. 
36 International Crisis Group, Crisiswatch February 2021; OCHA, Iraq, Humanitarian Snapshot (January 2021). 
37 UNHCR, Iraq Contextual Operational Context Map, 10 maart 2021, https://data2.unhcr.org/ar/documents/details/85324. 
38 OCHA, Iraq, Humanitarian Snapshot (January 2021), 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210221_iraq_humanitarian_snapshot_january.pdf. 
39 UNHCR IRAQ: Syrian Refugee Statistics_February 2021, 10 maart 2021, https://data2.unhcr.org/ar/documents/details/85328.  
40 EPIC, ISHM: JANUARY 21 – JANUARY 28, 2021; EPIC, ISHM: MARCH 11 – MARCH 18, 2021; EPIC, ISHM: MARCH 18 – MARCH 25, 2021. 
41 EPIC, ISHM rapporten van januari t/m april 2021. 
42 AP, 27-04-2021, nuclear talks resume in Vienna amid new complications, 29-04-2021, https://apnews.com/article/world-news-iran-
vienna-business-iran-nuclear-db4aac0b0a7489014232e6ae47e6b532  
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gezondheidsfunctionarissen waarschuwen dat de cijfers nog verder zullen stijgen. De 

vaccinatiecampagne is begin februari gestart maar komt zeer langzaam op gang.43 

 

Economie 

Het IMF verwacht een economische groei van de Iraanse economie in 2021 van 2,5% (2020: 1,5%) 

en een inflatie van 39% (2020: 36,5%). Voor de Iraanse bevolking betekent de hoge inflatie nog 

steeds een aantasting van de koopkracht. Daarnaast is er een tekort aan sommige levensmiddelen.44 

 

Voor een overzicht van de mensenrechtensituatie zie het ambtsbericht Iran van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken van februari 202145. 

 

3.2.1.3 Jemen 

Veiligheid en politiek 

Sinds het begin van het jaar zijn de gevechten in de provincie Marib tussen het leger van de 

officiële regering van Hadi en de Houthi’s in hevigheid toegenomen. Ook voeren de Houthi-troepen 

series grensoverschrijdende aanvallen op Saoedi-Arabië uit en vinden er felle gevechten plaats in 

de provincies Hajjah en Taiz. In en rond de havenstad Hodaydah vinden er sinds januari eveneens 

veel aanvallen en gevechten plaats.  

De internationaal erkende regering van president Hadi heeft als gevolg van de toegenomen 

gevechten in Hodaydah gewaarschuwd dat de Stockholm Overeenkomst onder druk komt te 

staan46. Als gevolg van de gevechten liggen er zo’n 13 schepen met brandstof en hulpgoederen in 

de haven van Hodaydah waarvan de lading niet kan worden gelost omdat de Houthi’s de 

distributie van brandstof blokkeren en is een groot deel van de Jemenitische bevolking niet in staat 

om aan voldoende voedsel te komen.47 

De VN heeft opgeroepen tot een de-escalatie van het geweld en het hervatten van de 

onderhandelingen door de strijdende partijen.48 

Humanitair 

De humanitaire situatie in Jemen als gevolg van het voortdurende conflict is zeer zorgelijk en 

ernstig verslechterd. Sinds februari 2021 zijn er meer dan 20.000 personen ontheemd geraakt en 

de VN waarschuwt dat wanneer de gewelddadigheden in Marib tussen de Houthi’s en de andere 

partijen voortduren, er tegen september 2021 rond de 100.000 ontheemden zullen zijn.49 

3.2.1.4 Turkije 

 

HDP verbod aangevraagd 

De hoofdaanklager van de Turkse regering heeft 17 maart een verbod op de pro-Koerdische 

Democratische Volkspartij (HDP) geëist bij het constitutioneel hof. Turkije ziet de HDP al lange tijd 

als verlengstuk van de PKK, hoewel de HDP dat tegenspreekt. De HDP is de derde grootste partij 

van het land en heeft 55 van de 600 zetels in het parlement.50 Tientallen HDP-functionarissen zijn 

                                                           
43 RFE/RL, 27-04-2021, Iran Hits Record COVID-19 Deaths As Officials Warn Of Worse To Come, 29-04-2021, https://www.rferl.org/a/iran-
record-covid-deaths-worse-coming/31224847.html  
44 Iran International, 07-04-2021, International Monetary Fund Projects 2.5% Iranian Growth In 2021, 29-04-2021, 
https://iranintl.com/en/iran/international-monetary-fund-projects-25-iranian-growth-2021  
45 Ambtsbericht Iran van februari 2021: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2021/02/22/algemeen-ambtsbericht-
iran-februari-2021 
46 Arab News, Intensifying clashes in Hodeidah kill dozens of fighters, civilians, 21 januari 2021, 
https://www.arabnews.com/node/1794766/middle-east  
47 United Nations, As Conflict, Humanitarian Crisis Grows, Yemen ‘Speeding towards Massive Famine’, Under-Secretary-General Warns, in 
Briefing to Security Council, 16 March 2021, https://www.un.org/press/en/2021/sc14470.doc.htm  
48 UN Security Council, Security Council Press Statement on Yemen, 18 maart 2021, vindplaats: 
https://reliefweb.int/report/yemen/security-council-press-statement-yemen-11  
49 Critical Threats, Gulf of Aden Security Review – April 21, 2021, https://www.criticalthreats.org/briefs/gulf-of-aden-security-review  
50 NOS, Turkije vraagt rechter om pro-Koerdische partij te verbieden, 17-3-2021, https://nos.nl/artikel/2373057-turkije-vraagt-rechter-om-

pro-koerdische-partij-te-verbieden.html  
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sinds maart opgepakt. De aanklacht beoogt 687 partijleden gedurende vijf jaar te verbieden deel te 

nemen aan politiek.51 Op 31 maart stuurde de hoogste rechtbank van Turkije de aanklacht terug 

naar het parket vanwege procedurefouten. 52  

 

Ook is een proces begonnen tegen ongeveer honderd personen, onder wie ambtenaren en leden van 

de HDP. De zaak is sterk bekritiseerd en politiek gemotiveerd.53 

 

Turkije stapt uit verdrag van Istanbul  

Turkije ondertekende het akkoord van de conventie van de Raad van Europa ter bescherming van 

vrouwen tegen huiselijk geweld 10 jaar geleden. Turkse conservatieven beweren dat de principes 

van gendergelijkheid en non-discriminatie op grond van seksuele geaardheid de gezinswaarden 

ondermijnen en homoseksualiteit bevorderen.54 In heel Turkije braken protesten uit.55  

 

Arrestaties en veroordelingen 

Turkse aanklagers hebben arrestatiebevelen uitgevaardigd voor ongeveer 500 mensen die naar 

verluidt banden hebben met Gülen.56 In een massaproces tegen de verdachten heeft een rechtbank 

in Ankara 32 levenslange gevangenisstraffen uitgesproken tegen voormalige soldaten voor hun 

betrokkenheid bij de mislukte coup van 2016.57 

 

Steun vluchtelingen in Turkije 

UNHCR ondersteunt vluchtelingen met hun Covid-19 Cash assistance programme in samenwerking 

met de Turkse autoriteiten. Eind januari hebben ruim 86.000 gezinnen het geld ontvangen.58 

 

3.2.2 Afrika 

3.2.2.1 Ethiopië 

Conflict in Tigray 

De in de vorige Migratieradar beschreven politiek instabiele situatie in Ethiopië en met name de 

deelstaat Tigray heeft zich de afgelopen maanden voortgezet. Ook heeft de regering een verzoek 

tot wapenstilstand van de hand gewezen nu –volgens de centrale overheid- de strijd aldaar bijna is 

gewonnen. Volgens de VN is er inmiddels sprake van meer dan 1 miljoen intern ontheemden. Ook 

zouden 62.000 Ethiopiërs inmiddels naar Sudan zijn gevlucht.59 Op 22 april sprak de VN 

veiligheidsraad bezorgdheid uit over de mensenrechtenschendingen in het gebied, waaronder veel 

seksueel geweld tegen vrouwen.60 De International Crisis Group waarschuwde voor mogelijk 

verdergaande destabilisatie van Ethiopië en daarmee verdergaande destabilisatie in de gehele 

regio.61 De ook voor Eritrese vluchtelingen in Ethiopië zeer verslechterde situatie wordt besproken 

                                                           
51 Deutsche Welle, Turkish police detain dozens of pro-Kurdish party officials , 20-3-2021, https://www.dw.com/en/turkish-police-detain-

dozens-of-pro-kurdish-party-officials/a-56935856  
52 Reuters, Turkish court sends indictment seeking ban of pro-Kurdish party back to prosecutor – Anadolu,31-3-2021, 
https://www.reuters.com/article/turkey-security-hdp-int-idUSKBN2BN1YO  
53 Reuters, Lawyers walk out of Turkish court at pro-Kurdish party members' trial, 26-4-2021, https://www.reuters.com/world/middle-
east/turkish-court-opens-trial-pro-kurdish-party-members-over-2014-kobani-protest-2021-04-26/  
54 BBC, Domestic violence: Turkey pulls out of Istanbul convention, 21-3-2021, https://www.bbc.com/news/world-europe-56467689  
55 Deutsche Welle, Turkey quits Istanbul Convention on violence against women, 20-3-2021, https://www.dw.com/en/turkey-quits-
istanbul-convention-on-violence-against-women/a-56936323  
56 Deutsche Welle, Turkey seeks arrest of over 500 coup suspects: Anadolu,26-4-2021,https://www.dw.com/en/turkey-seeks-arrest-of-
over-500-coup-suspects-anadolu/a-57334596  
57 Al Monitor, Turkish court sentences 32 to life in prison over 2016 coup, 7-4-2021, https://www.al-
monitor.com/originals/2021/04/turkish-court-sentences-32-life-prison-over-2016-coup  
58 UNHCR, Operational update Turkey, January 2021, https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2021/02/UNHCR-Turkey-
Operational-Update-January-2021.pdf  
59 UN, Ethiopia: ‘Unpredictable security’ in Tigray, hindering aid delivery, 29 april 2021.  
60 UN, Security Council Press Statement on Ethiopia, 22 april 2021.  
61 International Crisis Group, Ethiopia’s Tigray War: A Deadly, Dangerous Stalemate, 2 april 2021.  
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in de volgende paragraaf. De UNHCR geeft aan nog altijd geen toegang te hebben tot delen van 

Tigray en bepaalde kampen, waardoor het lastig is een accuraat beeld te schetsen. 62 

De nationale parlementsverkiezingen zijn voor de tweede keer uitgesteld (oorspronkelijk gepland in 

augustus 2020 en 5 juni 2021).63 

3.2.2.2 Eritrea 

Corona maatregelen 

Sinds de vorige Migratieradar is de binnenlandse politieke situatie in Eritrea opnieuw nauwelijks 

gewijzigd. De belangrijkste redenen waarom mensen het land willen ontvluchten gelden dus 

onverminderd. Dit geldt ook voor de zeer strenge anti-Covid19 maatregelen, waardoor de vrijheden 

van mensen in Eritrea nog verder zijn ingeperkt. Sinds 2 april 2020 geldt een bijna volledige 

lockdown, waarbij iedereen geacht wordt zoveel mogelijk thuis te blijven.64 Enige 

wijziging/versoepeling is dat per 1 april 2021 de scholen weer geopend zijn.65 Het is mogelijk dat 

door alle anti-Covid19 maatregelen de praktische mogelijkheden om Eritrea te verlaten ook nog 

altijd zeer beperkt zijn.  

 

Eritrese vluchtelingen in Ethiopië 

Inmiddels is duidelijk dat de uitgebroken gewelddadigheden in de Ethiopische deelstaat Tigray 

ernstige gevolgen hebben gehad voor de Eritrese vluchtelingen in Ethiopië, aangezien veruit de 

meeste vluchtelingenkampen voor Eritrese vluchtelingen zich juist in deze deelstaat bevinden. Eind 

maart 2021 kreeg UNHCR toegang tot enkele vluchtelingenkampen waarbij bleek dat twee 

belangrijke kampen volledig waren verwoest en de aanwezige vluchtelingen de kampen waren 

ontvlucht. De vluchtelingen zijn deels terecht gekomen in andere kampen of naar steden getrokken. 

De precieze situatie is moeilijk te overzien, mede omdat zeer grote aantallen Ethiopiërs in de regio 

zelf ontheemd zijn geraakt.66 Tevens hebben Eritrese troepen deelgenomen aan gevechtsacties in 

de Ethiopische deelstaat Tigray en hebben daar ernstige mensenrechtenschendingen begaan. Half 

april werd de terugtrekking van Eritrese troepen uit Tigray aangekondigd.67  

3.2.2.3 Libië  

Politieke en militaire ontwikkelingen 

Verkiezingen in Libië staan gepland voor december 2021. Op 19 januari werd overeengekomen dat 

een overgangsregering Libië zal leiden tot de verkiezingen. Op 15 maart werd deze beëdigd. De 

premiers in het oosten en westen droegen hun macht over aan de overgangsregering.68 Er vonden 

ook dit tertaal politiek getinte aanslagen,69 ontvoeringen, arrestaties en moorden plaats in Libië.70 

 

Sociaal-economische ontwikkelingen 

De Centrale Bank van Libië voerde een maatregel door waardoor de Libische Dinar met 300% 

devalueerde en prijzen van basis voedselproducten enorm stegen: olie- en broodprijzen stegen begin 

dit jaar met 30%.71 Dit komt bovenop al jarenlang verslechterende levensomstandigheden.72 De 

afgelopen paar jaar waren Libiërs in heel Libië al toenemend ontevreden over hun politieke leiders 

                                                           
62 UNHCR, Tigray Situation Update, 31 maart 2021.  
63 Trouw, 18 mei 2021, Na de pandemie maakt nu geweld verkiezingen in Ethiopië onmogelijk | Trouw.  
64 Regering van Eritrea, Guidelines from the high level taskforce on Covid19, http://www.shabait.com/news/local-news/30477-guidelines-
from-the-high-level-task-force-on-covid-19, geraadpleegd 30 december 2020.  
65 Garda World, Eritrea: Authorities loosen limited domestic COVID-19 restrictions from April 1 /update 9, 23 maart 2021.  
66 UNHCR, UNHCR reaches destroyed camps in northern Tigray, 26 maart 2021.  
67 Radio France Internationale (RFI), Eritrea’s government has said it will start pulling out its soldiers from Ethiopia’s Tigray region, 
recognising for the first time the presence of its troops in the war torn region, 17 april 2021.  
68 International Crisis Group, Crisiswatch January 2021; February 2021; Airwars, Libyan transitional government elected in bid to pave way 
for peace process, 5 februari 2021. 
69 International Crisis Group, Crisiswatch February 2021; March 2021; UNSMIL Press Releases, januari tot en met april 2021. 
70 The Libya Observer, Benghazi joint security room says it has arrested murdered lawyer's daughter, 27 maart 2021; Daughter of Hanan 
Al-Barasi abducted in Benghazi, 26 maart 2021; Activist Zakaria Al-Zawai kidnapped under mysterious circumstances in Benghazi, 14 maart 
2021; NCHRL calls for end to killings, enforced disappearance in Benghazi, 4 januari 2021; Libya’s Herald, UNSMIL concerned for bank 
official reportedly kidnapped by militias, 19 maart 2021; Libya Review, Journalist Kidnapped in Libyan Capital, 8 maart 2021. 
71 International Crisis Group, Crisiswatch January 2021. 
72 International Crisis Group, Briefing Note / Middle East & North Africa 15 February 2021, Libya Update #4; UNSMIL, ASRSG Williams 
conducts digital dialogue with 1000 Libyans, 17 januari 2021. 
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door een gebrek aan basisvoorzieningen. Toenemend ontevreden over de politieke leiders en de 

militaire stagnatie na de nederlaag van het LNA in hun poging de hoofdstad, heeft waarschijnlijk 

geleid tot de recente politieke hereniging in Libië. Ook op het terrein van overheidsfinanciën wordt 

hereniging beoogd. Hereniging zou leiden tot stroom van olie-inkomsten naar de staatskas.73 74 

 

Migrantenpopulatie 

Er was een stabilisatie in het aantal migranten in Libië in januari en februari (tegen de 600 duizend). 

Het aantal migranten in Libië was vanaf de uitbraak van de pandemie in maart 2020 tot december 

2020 afgenomen met ongeveer 80.000 personen, doordat velen uit Libië naar buurlanden 

vertrokken. Tegelijkertijd kwam meer dan tweederde van de migranten in januari en februari nog 

uit buurlanden.  

De werkloosheid onder migranten was begin dit jaar 22%. Voor de pandemie was dit 17%, in juni 

2020 29%. Het aantal migranten dat de Middellandse Zee over probeerde te steken, steeg 

aanzienlijk in januari en februari 2021. In de eerste drie weken van februari werden 3.100 migranten 

op zee gered. Dit is een kwart van het totaal aantal migranten dat in heel 2020 werd opgepikt van 

zee.75 

3.2.2.4 Marokko 

Politieke ontwikkelingen 

Sinds het einde van het staakt-het-vuren in november 2020 heeft het Marokkaanse leger haar 

aanwezigheid in de Westelijke Sahara uitgebreid en heroveringoperaties uitgevoerd in gebieden die 

door Polisario als bevrijd worden beschouwd. Polisario lanceerde in januari vier raketten richting 

Guerguerat76, terwijl Marokkaanse overheidsfunctionarissen spraken over ‘intimidatieschoten in het 

gebied’.  

In de nasleep van de normalisatie-overeenkomst tussen Marokko en Israël maken activisten in de 

Westelijke Sahara melding van excessieve onderdrukking door de Marokkaanse autoriteiten van 

personen die het niet eens zijn met het besluit.77 

Nabij het grensgebied met Algerije protesteerden in maart honderden Marokkanen in Figuig tegen 

het verlies van hun boerderijen met dadelpalmen, die op grond staan die onlangs door de Algerijnse 

autoriteiten is opgeëist.78 

Zie hoofdstuk 4 over het conflict tussen Spanje en Marokko. 

3.2.2.5 Nigeria 

 

Verandering motief van ontvoeringen 

De eerste paar maanden van het jaar werden vooral gekenmerkt door een aantal grootschalige 

ontvoeringen van schoolkinderen in de noordelijke regio´s van het land.79 Als gevolg daarvan zijn 

meer dan 600 scholen tijdelijk gesloten geweest.80 Waar voorheen de ontvoeringen in het noorden 

van Nigeria hoofdzakelijk in de noordoostelijke regio plaatsvonden en werden uitgevoerd door Boko 

Haram, vonden de meest recente ontvoeringen plaats in het noordwestelijke deel van het land. De 

ontvoeringen worden hoofdzakelijk uitgevoerd door criminele organisaties. Waar bij de ontvoeringen 

                                                           
73 International Crisis Group, Briefing Note / Middle East & North Africa 15 February 2021, Libya Update #4.  
74 IOM, Displacement Tracking Matrix (DTM) Libya’s Migrant Report: Round 35 | January - February 2021, 19 april 2021. 
75 IOM, Displacement Tracking Matrix (DTM) Libya’s Migrant Report: Round 35 | January - February 2021, 19 april 2021. 
76 Een door de Marokkanen beheerste grenspost 
77 Middle East Eye, Western Sahara activists facing crackdown following Morocco-Israel deal, d.d. 19 februari 2021, gevonden op: 
https://www.middleeasteye.net/news/morocco-israel-deal-western-sahara-activists-brutal-crackdown  
78 Jeune Afrique, Au Sahara, comment Rabat gagne du terrain, d.d. 17 maart 2021, gevonden op: 
https://www.jeuneafrique.com/1138282/politique/au-sahara-comment-rabat-gagne-du-terrain/, Modern Ghana, Moroccan border 
farmers protest over Algeria evictions, d.d. 18 maart 2021, gevonden op: https://www.modernghana.com/news/1068899/moroccan-
border-farmers-protest-over-algeria-evict.html  
79 BBC, Nigeria student kidnapping near Kaduna army base, 12 maart 2021, https://www.bbc.com/news/world-africa-56373690, 
geraadpleegd op 29 april 2021; DW, Nigeria: Hundreds of schoolgirls abducted in raid, 26 februari 2021, https://www.dw.com/en/nigeria-
hundreds-of-schoolgirls-abducted-in-raid/a-56711673, geraadpleegd op 29 april 2021; HRW, More Schoolchildren Abducted in Nigeria, 17 
februari 2021, https://www.hrw.org/news/2021/02/17/more-schoolchildren-abducted-nigeria, geraadpleegd op 29 april 2021; 
80 This Day, 618 Schools Shut in Northern States over Abduction Scare, 15 maart 2021, 
https://www.thisdaylive.com/index.php/2021/03/15/618-schools-shut-in-northern-states-over-abduction-scare/, geraadpleegd op 29 
april 2021 

https://www.crisisgroup.org/latest-updates/briefing-note
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa
https://www.middleeasteye.net/news/morocco-israel-deal-western-sahara-activists-brutal-crackdown
https://www.jeuneafrique.com/1138282/politique/au-sahara-comment-rabat-gagne-du-terrain/
https://www.modernghana.com/news/1068899/moroccan-border-farmers-protest-over-algeria-evict.html
https://www.modernghana.com/news/1068899/moroccan-border-farmers-protest-over-algeria-evict.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-56373690
https://www.dw.com/en/nigeria-hundreds-of-schoolgirls-abducted-in-raid/a-56711673
https://www.dw.com/en/nigeria-hundreds-of-schoolgirls-abducted-in-raid/a-56711673
https://www.hrw.org/news/2021/02/17/more-schoolchildren-abducted-nigeria
https://www.thisdaylive.com/index.php/2021/03/15/618-schools-shut-in-northern-states-over-abduction-scare/
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door Boko Haram vaak een ideologisch motief ten grondslag lag, gaat het nu vaak alleen om een 

economisch verdienmodel. De sociaaleconomische crisis waar het land zich in bevindt is een 

belangrijke reden van de toename van deze ontvoeringen. 81 

 

Vervanging legertop 

De aanhoudende kritiek op het veiligheidsbeleid van president Buhari, zelf een gepensioneerd 

legergeneraal, heeft hem doen besluiten om in januari zijn legertop te vervangen. Niet alleen de 

hierboven genoemde ontvoeringen, maar ook het feit dat Boko Haram nog altijd niet is verslagen, 

de aanwezigheid van piraterij in de golf van Guinee en de continu aanhoudende conflicten tussen 

veehouders en akkerbouwers, kwamen hem op veel kritiek te staan.82 

 

Economische vooruitzichten 

Voor wat betreft de economische vooruitzichten heeft het IMF zijn eerdere prognoses voor Nigeria 

bijgesteld van 1.5% naar 2.5% groei van de economie in 2021. Overigens blijft dit achter bij de 

meeste andere landen in Sub-Sahara Afrika waar het IMF een groei van 3.4% voorziet.83 Verder 

noteerde Nigeria in januari het hoogste inflatiecijfer (16.47%) in 33 maanden.84 

3.2.2.6 Tunesië 

 

Wederom grote protesten, tien jaar na het begin van de Arabische lente  

Sinds 15 januari zijn er geregeld grote protesten in heel Tunesië tegen de regering, de huidige 

economische omstandigheden en politiegeweld. Dit resulteerde in conflicten tussen demonstranten 

(waarvan enkelen winkels plunderden en molotov-cocktails naar de politie gooiden) en politie en 

veiligheidsdiensten, die hard optraden tegen demonstranten met traangas en wapenstokken.85 Er 

werden meer dan 1000 demonstranten gedetineerd.86 Op 27 februari demonstreerden duizenden 

aanhangers van de Ennahda-partij "voor het behoud van democratische instituties", naar aanleiding 

van een politieke crisis tussen premier Mechichi en president Kais Said.87  

 

Tunesië als transitland 

De afgelopen maanden zijn twee migrantenboten gezonken voor de Tunesische kust, waarbij ten 

minste 79 migranten uit sub-Sahara Afrika omkwamen.  

 

De UNHCR meldt dat er 31 maart 2021 7693 door hen geregistreerde vluchtelingen verblijven in 

Tunesië. Van hen komen 3119 personen uit Ivoorkust, 2157 personen uit Syrië. De anderen komen 

voornamelijk uit Guinee, Kameroen en Soedan.88 Op 25 maart hebben verenigingen van sub-Sahara 

                                                           
81 ISS, Nigeria’s kidnapping crisis unites the north and south, 6 april 2021, https://issafrica.org/iss-today/nigerias-kidnapping-crisis-unites-
the-north-and-south?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=ISS_Today&utm_medium=email, geraadpleegd op 29 april 2021  
82 Aljazeera, Nigerian President Buhari replaces top military commanders, 26 januari 2021, 
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/26/nigerian-president-buhari-replaces-top-four-military-chiefs, geraadpleegd op 29 april 2021 
83 Premium Times, IMF increases Nigeria’s 2021 economic growth forecast, 6 april 2021, 
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/453495-breaking-imf-increases-nigerias-2021-economic-growth-forecast.html, 
geraadpleegd op 29 april 2021 
84 Premium Times, Nigeria inflation hits 16.47%, 16 februari 2021, https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/443134-breaking-
nigeria-inflation-hits-16-47.html, geraadpleegd op 29 april 2021 
85 France24, Tunisie : manifestations et violences dans plusieurs villes, dix ans après la révolution, 17-1-2021, 
https://www.france24.com/fr/afrique/20210117-tunisie-manifestations-et-violences-dans-plusieurs-villes-dix-ans-apr%C3%A8s-la-
r%C3%A9volution ; France 24, Tunisie : manifestations contre la répression et couvre-feu prolongé, 23-1-2021, 
https://www.france24.com/fr/afrique/20210123-tunisie-nouvelles-manifestations-contre-la-r%C3%A9pression-le-couvre-feu-
prolong%C3%A9 ; Human Rights Watch, Tunisia: Police Use Violent Tactics to Quash Protests, 5-2-2021, 
https://www.hrw.org/news/2021/02/05/tunisia-police-use-violent-tactics-quash-protests  
86 Al Jazeera, ‘Police everywhere, justice nowhere’: Hundreds protest in Tunisia, 30-1-2021, 
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/30/police-everywhere-justice-nowhere-hundreds-protest-in-tunisia  
87 Reuters, Tunisie: Importante manifestation à l'appel du parti Ennahda, 27-2-2021, https://www.reuters.com/article/tunisia-
manifestation-idFRKBN2AR0IA  
88 UNHCR, Tunisia registration factsheet, 31-3-2021, 
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Tunisia%20Registration%20Factsheet%20Tunisia-March%202021.pdf  

https://issafrica.org/iss-today/nigerias-kidnapping-crisis-unites-the-north-and-south?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=ISS_Today&utm_medium=email
https://issafrica.org/iss-today/nigerias-kidnapping-crisis-unites-the-north-and-south?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=ISS_Today&utm_medium=email
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/26/nigerian-president-buhari-replaces-top-four-military-chiefs
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/453495-breaking-imf-increases-nigerias-2021-economic-growth-forecast.html
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/443134-breaking-nigeria-inflation-hits-16-47.html
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/443134-breaking-nigeria-inflation-hits-16-47.html
https://www.france24.com/fr/afrique/20210117-tunisie-manifestations-et-violences-dans-plusieurs-villes-dix-ans-apr%C3%A8s-la-r%C3%A9volution
https://www.france24.com/fr/afrique/20210117-tunisie-manifestations-et-violences-dans-plusieurs-villes-dix-ans-apr%C3%A8s-la-r%C3%A9volution
https://www.france24.com/fr/afrique/20210123-tunisie-nouvelles-manifestations-contre-la-r%C3%A9pression-le-couvre-feu-prolong%C3%A9
https://www.france24.com/fr/afrique/20210123-tunisie-nouvelles-manifestations-contre-la-r%C3%A9pression-le-couvre-feu-prolong%C3%A9
https://www.hrw.org/news/2021/02/05/tunisia-police-use-violent-tactics-quash-protests
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/30/police-everywhere-justice-nowhere-hundreds-protest-in-tunisia
https://www.reuters.com/article/tunisia-manifestation-idFRKBN2AR0IA
https://www.reuters.com/article/tunisia-manifestation-idFRKBN2AR0IA
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Tunisia%20Registration%20Factsheet%20Tunisia-March%202021.pdf
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migranten op sociale netwerken melding gemaakt van gewapende aanvallen door lokale 

delinquenten op migranten die in Tunis verblijven.89  

genomen in december.90 

  

                                                           
89 Infomigrants, En Tunisie, les migrants subsahariens dénoncent des agressions répétées à l’arme blanche, 8-4-2021, 
https://www.infomigrants.net/fr/post/31387/en-tunisie-les-migrants-subsahariens-denoncent-des-agressions-repetees-a-l-arme-blanche  
90 Brief Tweede Kamer (18 december 2020), kenmerk 3118300 

https://www.infomigrants.net/fr/post/31387/en-tunisie-les-migrants-subsahariens-denoncent-des-agressions-repetees-a-l-arme-blanche
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4 (Beleids-)ontwikkelingen  

In dit hoofdstuk worden nationale en internationale (beleids-)ontwikkelingen en maatregelen 

beschreven die in het eerste tertaal van 2021 ingevoerd zijn en van invloed zouden kunnen zijn op 

de asielinstroom naar Europa dan wel naar Nederland. Ook al zullen de meeste ontwikkelingen niet 

op korte termijn een impact hebben op de asielinstroom in Nederland, ze zijn wel van belang om 

te blijven monitoren. 

 

4.1 Europese (beleids-)ontwikkelingen 
 

Onderzoek naar misstanden bij Frontex 

Een Europees onderzoek naar misstanden bij het grensagentschap Frontex wordt geleid door de 

Nederlandse Europarlementariër Tineke Strik. Frontex wordt beschuldigd van het illegaal 

tegenhouden van migranten. Daarnaast zou er sprake zijn van wangedrag, intimidatie en mogelijk 

fraude. Naar verwachting duurt het onderzoek vier maanden. Voor het onderzoek worden in ieder 

geval medewerkers van Frontex, de Europese Commissie (EC) en journalisten bevraagd.91 

Frontex trekt zich terug uit Hongarije na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.92  

Volgens Frontex zelf is er geen sprake geweest van het schenden van de rechten van migranten.93 

De commissie Meijers, een onafhankelijke groep van experts, publiceerde in april een commentaar 

met het oog op de lopende onderzoeken van o.a. het Europees Parlement en de Europese 

Ombudsman.94 

 

Franse regering beloont migranten na hun inzet tegen corona (5 februari 2021) 

Migranten in Frankrijk die zich verdienstelijk hebben gemaakt in coronatijd kunnen sinds een aantal 

maanden veel makkelijker een Frans paspoort krijgen. Een migrant moet normaal gesproken vijf 

jaar legaal in Frankrijk zijn om de Franse nationaliteit te kunnen krijgen, met deze nieuwe regeling 

hoeft dat maar twee jaar te zijn.95 

 

Herziening asielsysteem Verenigd Koninkrijk (VK) 

In maart is in het VK een volledige herziening van het asielsysteem gepresenteerd. De herziening 

heeft de volgende doelen: vergroten van de effectiviteit van het asielsysteem, afschrikken van 

illegale migratie en eenvoudiger terugkeer als een asielzoeker geen recht heeft op verblijf. De 

plannen worden eind dit jaar vastgelegd in de “Sovereign Borders Bill”.96 De herziening omvat onder 

meer de volgende punten: vluchtelingen die illegaal het VK binnenkomen verliezen hun recht op een 

verblijfsvergunning (ze krijgen een tijdelijke status), vluchtelingen die via een veilig land het VK 

illegaal binnenkomen worden geweigerd en de mogelijkheden voor gezinshereniging worden 

beperkt. 

 

Overeenstemming over programma vluchtelingenopvang in Turkije 

De EU heeft overeenstemming bereikt met Turkije over het starten van een nieuw programma voor 

vluchtelingenopvang in Turkije. De Turkse autoriteiten voeren het programma uit. Bijna een half 

                                                           
91 NOS, 23 februari 2021, Nederlandse Europarlementariër leidt onderzoek naar misstanden Frontex, https://nos.nl/artikel/2369924-
nederlandse-europarlementarier-leidt-onderzoek-naar-misstanden-frontex.html 
92 Trouw, 28 januari 2021, Frontex trekt zich terug uit Hongarije wegens illegale uitzettingen van asielzoekers, 
https://www.trouw.nl/buitenland/frontex-trekt-zich-terug-uit-hongarije-wegens-illegale-uitzettingen-van-
asielzoekers~b296c2f2/?referrer=https%3A%2F%2Fopmaat.sdu.nl%2F 
93 NOS, 5 maart 2021, Frontex zegt zelf: fundamentele rechten migranten niet geschonden, https://nos.nl/artikel/2371267-frontex-zegt-
zelf-fundamentele-rechten-migranten-niet-geschonden.html 
94 Meijers Committee, april 2021, Frontex and pushbacks: obligations and accountability, https://www.commissie-
meijers.nl/sites/all/files/cm2105_frontex_and_pushbacks.pdf 
95 NOS, 21 januari 2021, Frankrijk helpt migranten aan paspoort na hun inzet tegen corona, https://nos.nl/artikel/2365420-frankrijk-helpt-
migranten-aan-paspoort-na-hun-inzet-tegen-corona.html 
96 HM Government, maart 2021, New plan for immigration, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/972517/CCS207_CCS0820091708-
001_Sovereign_Borders_Web_Accessible.pdf 
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miljoen van de meest kwetsbare vluchtelingen worden vanaf 1 juli 2021 overgeplaatst naar dit 

nieuwe programma.97 

 

Wetgeving Denemarken ter versterking controle buitengrenzen Schengen-zone 

De Deense regering presenteerde op 4 maart wetgeving als onderdeel van de versterking van 

controles aan de buitengrenzen van de Schengen-zone. Denemarken maakt het hiermee mogelijk 

om de nieuw te ontwikkelen Europese IT systemen toe te passen, waarmee grotere controle 

uitgeoefend kan worden op reizigers die in en uit Denemarken en de EU reizen.98 In februari 

kondigde de Deense overheid ook aan te gaan samenwerken met o.a. Oostenrijk, Tsjechië en 

Duitsland, om irreguliere migratiestromen en mensenhandel langs de oostelijke Middellandse Zee 

route naar de EU te bestrijden.99 

 

Terugkeer Syriërs uit Denemarken 

Als enige land in de EU heeft Denemarken het voornemen om Syrische vluchtelingen terug te sturen 

naar Syrië. Syriërs die vanwege het oorlogsgeweld zijn gevlucht kunnen, op grond van een 

wetswijziging uit 2015, worden teruggestuurd. Dit geldt niet voor vluchtelingen die persoonlijk 

worden vervolgd, zoals politiek activisten en deserteurs. De Deense regering werkt voor terugkeer 

niet samen met het regime van Assad. Dit betekent in de praktijk dat Syrische vluchtelingen van 

wie de verblijfsvergunning is ingetrokken voor onbepaalde tijd in een uitzetcentrum terecht 

komen.100  

 

Rapport Wereldbank (WB) ontkracht ‘migration hump theory’ 

De ‘migration hump theory’ stelt dat meer ontwikkeling in herkomstlanden migratie doet toenemen. 

De WB heeft een rapport gepubliceerd dat deze theorie ontkracht.101 Eerder onderzoek zette deze 

theorie al op losse schroeven.102 

 

Conflict Spanje en Marokko  

Halverwege mei kwamen in twee dagen duizenden migranten, waaronder veel minderjarigen, via 

Marokko naar Spanje. De aanleiding hiervoor lijkt een ruzie tussen Spanje en Marokko over de 

Westelijke Sahara.103 Deze migranten bereikten zwemmend, in kleine bootjes en op zelfgemaakte 

vlotten de Spaanse exclave Ceuta, terwijl er door de Marokkaanse kustwacht niet werd ingegrepen. 

Dit in tegenstelling tot de afgelopen jaren, waarin migranten Ceuta nog maar mondjesmaat wisten 

te bereiken. Ruim de helft van de migranten zou alweer zijn uitgezet naar Marokko, op grond van 

een omstreden overeenkomst die Spanje in 1992 met Marokko sloot. Onbegeleide minderjarigen 

vallen buiten de reikwijdte van deze overeenkomst.104  

 

EU strategie mensenhandel 

Op 14 april verscheen de nieuwe EU strategy 2021 – 2025 on Human Trafficking.105 Hierin wordt 

onder meer ingegaan op de aanpak van de vraag naar mensenhandel, doorbreken van het 

bedrijfsmodel van mensenhandel (ook online), bescherming en empowerment van slachtoffers en 

                                                           
97 BMB, 19 maart 2021, Migratiebulletin 
98 BMB, 4 maart 2021, Migratiebulletin 
99 BMB, 25 februari 2021, Migratiebulletin 
100 NOS, 28 april 2021, ‘Damascus veilig genoeg’, Denemarken trekt verblijfsvergunningen Syriërs in, https://nos.nl/artikel/2378650-
damascus-veilig-genoeg-denemarken-trekt-verblijfsvergunningen-syriers-in 
101 Wereldbank, januari 2021, A Reappraisal of the Migration-Development Nexus, 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35032/A-Reappraisal-of-the-Migration-Development-Nexus-Testing-the-
Robustness-of-the-Migration-Transition-Hypothesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
102 Kiel Institute, december 2019, More Development, Less Emigration to OECD Countries – Identifying Inconsistencies Between Cross-
sectional and Time-series Estimates of the Migration Hump, https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-
Publications/Claas_Schneiderheinze/KWP_2145.pdf 
103 NRC, 18 mei 2021, Marokko neemt wraak op Spanje door migranten door te laten, https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/18/marokko-
neemt-wraak-op-spanje-door-migranten-door-te-laten-a4044011#/handelsblad/2021/05/19/#102 
104 BMB Migratiebulletin, 20 mei 2021, Migratiecrisis Ceuta/Spanje. Ondertussen heeft koning Mohammed IV aangekondigd wel 
minderjarigen terug te willen nemen. Zie: Marokko gaat alleenreizende minderjarigen terugnemen uit EU | Buitenland | AD.nl  (1 juni 
2021) 
105 EC, 14 april 2021, on the EU strategy on combatting trafficking in human beings, https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf 

https://www.ad.nl/buitenland/marokko-gaat-alleenreizende-minderjarigen-terugnemen-uit-eu~a822c84d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
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de bevordering van internationale samenwerking ter bestrijding van mensenhandel. Ook zal de EU 

commissie bezien in hoeverre de EU-richtlijn mensenhandel (2011/36/EU) moet worden 

geactualiseerd. 

4.2 (Beleids)ontwikkelingen in Nederland  
 

Wijziging asielbeleid ten aanzien van Azerbeidzjan 

Het algemeen ambtsbericht van 2 juli 2020 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is voor 

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (J&V) aanleiding geweest om het asielbeleid ten aanzien 

van Azerbeidzjan te wijzigen. Het Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire (WBV) 2021/2 van 7 

januari 2021 is op 14 januari 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Er is een risicogroep 

toegevoegd, er zijn aanpassingen gedaan met betrekking tot overheidsbescherming, aanpassingen 

met betrekking tot het vlucht- en vestigingsalternatief en het buitenlands vestigingsalternatief is uit 

het landenbeleid verwijderd. De wijzigingen worden toegelicht in een Kamerbrief van 18 november 

2020.106 

 

Landenrapporten toegankelijk via de website van de IND 

Medewerkers van de IND beschikken over uitgebreide landeninformatie om een afgewogen 

beslissing op een asielaanvraag te kunnen nemen. Het Team Onderzoek en Expertise Land en Taal 

(TOELT) bundelt relevante informatie over een land in rapporten. Deze landenrapporten zijn sinds 

18 februari 2021 voor iedereen toegankelijk via de website van de IND.107 

 

Bestaande uitvoeringspraktijk Eritrea opgenomen in openbaar beleid 

Het algemeen ambtsbericht van 30 november 2019 geeft volgens de staatssecretaris van J&V geen 

aanleiding Eritrese zaken anders te beoordelen. Wel zal de bestaande uitvoeringspraktijk ten aanzien 

van Eritrese meisjes en vrouwen worden opgenomen in openbaar beleid, conform de aanbevelingen 

van het Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)-rapport ‘Weten en wegen’ inzake 

landenbeleid.108 109 

 

ACVZ schrijft een brief aan de Minister van Migratie en Samenleven 

ACVZ adviseert om in het nieuwe kabinet een minister van Migratie en Samenleven op te nemen. 

Deze bewindspersoon krijgt van de ACVZ in de brief alvast drie opdrachten mee: zet in op 

weloverwogen arbeidsmigratie, op een robuuste uitvoering van het asielbeleid en op samenleven als 

lokale opgave.110 

 

Raad van State (RvS) adviseert heroverwegen wetsvoorstel afschaffen dwangsom 

In juli 2020 is de dwangsomregeling voor asielzaken tijdelijk opgeschort. Op 3 maart 2021 is een 

wetsvoorstel bij de Tweede Kamer (TK) ingediend om alle vreemdelingenzaken definitief uit te 

zonderen van de dwangsomregeling. De RvS adviseert het voorstel te heroverwegen.111  

 

Vreemdelingenbewaring Marokkaanse vreemdelingen 

Op 2 april 2021 heeft de RvS uitspraak gedaan in drie zaken waarin Marokkaanse vreemdelingen 

hoger beroep hadden ingediend tegen besluiten om hen in bewaring in te stellen.112 Een voorwaarde 

om een vreemdeling in bewaring te stellen is zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn. De 

RvS oordeelde dat in deze zaken niet aan die voorwaarde werd voldaan. De uitspraak in deze zaken 

                                                           
106 Brief aan de Tweede Kamer, 20 november 2021, Landenbeleid Azerbeidzjan, kenmerk 3019810 
107 Vreemdelingenvisie 28, Landenrapporten IND voortaan openbaar, 
https://www.vreemdelingenvisie.nl/vreemdelingenvisie/2021/02/landeninformatie 
108 Brief aan de Tweede Kamer, 1 februari 2021, Landenbeleid Eritrea, kenmerk 3147376 
109 ACVZ, Weten en wegen, 25 mei 2020, 
https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/publicaties/publicaties/2020/05/25/weten-en-wegen 
110 ACVZ, Brief aan de Minister van Migratie en Samenleven, 18 maart 2021, 
https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/actueel/nieuws/2021/03/18/brief-aan-minister-van-migratie-en-samenleven 
111 RvS, 3 maart 2021, https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@123909/w16-20-0501-ii/ 
112 RvS, 2 april 2021, 202006894/1/V3, 202006914/1/V3 en 202100335/1/V3 
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is ook van belang voor andere Marokkaanse vreemdelingen in vreemdelingenbewaring, waarbij 

uitzetting afhankelijk is van de afgifte van een laissez-passer door Marokko. 

 

Betere onderbouwing herbeoordeling veilige landen 

Uit een uitspraak van de RvS (7 april 2021) volgt dat de staatssecretaris van JenV de situatie in 

zogenoemde veilige landen van herkomst in het algemeen zorgvuldig en vaak genoeg herbeoordeelt, 

maar hierbij niet altijd de juiste bronnen gebruikt. In de toekomst moet de staatsecretaris alle 

beschikbare bronnen gebruiken of uitleggen waarom ze dat niet doet wanneer zij veilige landen 

opnieuw onderzoekt.113 

 

Verschenen ambtsberichten  

Op 4 februari, 22 februari, 5 maart, 18 maart, 31 maart, respectievelijk 12 april 2021 heeft het 

ministerie van Buitenlandse Zaken nieuwe algemene ambtsberichten over de situatie in Iran, Sudan, 

Turkije, Nigeria en Rusland gepubliceerd.114 115 116 117 118 119 Verder is er op 2 februari een thematisch 

ambtsbericht verschenen over de huidige situatie van Palestijnen in Libanon.120 

 

                                                           
113 RvS, 7 april 2021, 202002809/1/V2, 
https://opmaat.sdu.nl/book/SDU_RECHTSPRAAKNL_ECLI_NL_RVS_2021_738/ECLI_NL_RVS_2021_738 
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