
    

 

 

   

 

 

 

mei – augustus 2019 

 

Ontwikkeling van 

asiel-gerelateerde migratie  

Samenvatting 

Migratieradar T2 

 
mei-augustus 2019  



Colofon 
Titel Samenvatting Migratieradar T2. Ontwikkeling van asiel-gerelateerde 

migratie. mei-augustus 2019.  

 

Inhoud De samenvatting migratieradar is een analyseproduct, waarin het 

monitoren van asiel-gerelateerde migratie naar Nederland centraal 

staat. Per uitgave wordt op basis van een enquête een vijftal 

opvallende nationaliteiten geselecteerd waar dieper op ingegaan 

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

vergelijking, met gegevens uit voorgaande maanden en uit dezelfde 

periode van een jaar eerder. 

 

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 afdeling Onderzoek & 

Analyse van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND/SUA/O&A), en 

is tot stand gekomen door samenwerking met de 

dienstverleningsafdeling TOELT (IND), de Koninklijke Marechaussee 

(KMar), Directie Regie Migratie (DRM), Directie Migratiebeleid (DMB), 

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers (COA) en Buitenlandse Zaken (BZ) en Politie. 

 

IND Onderzoek & Analyse 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Immigratie en Naturalisatiedienst 

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag  

Postbus 16275 | 2500 BG | Den Haag 

  



Inhoud 

1. ASIELAANVRAGEN ...................................................................................................................................4 

1.1 EERSTE ASIELAANVRAGEN IN NEDERLAND........................................................................................................ 4 

1.2 ASIELINSTROOM VANUIT VEILIGE LANDEN VAN HERKOMST .................................................................................. 5 

1.3 ASIELINSTROOM VANUIT VISUMVRIJE LANDEN .................................................................................................. 6 

1.4 ASIELINSTROOM VAN ALLEENSTAANDE MINDERJARIGE VREEMDELINGEN ................................................................ 6 

1.5 DUBLIN .................................................................................................................................................... 7 

2. OPVALLENDE NATIONALITEITEN ..............................................................................................................9 

2.1 AFGHANISTAN ........................................................................................................................................... 9 

2.1.1 Asielinstroom .................................................................................................................................... 9 

2.1.2 Ontwikkelingen ................................................................................................................................. 9 

2.2 AZERBEIDZJAN ......................................................................................................................................... 10 

2.2.1 Asielinstroom .................................................................................................................................. 10 

2.2.2 Ontwikkelingen ............................................................................................................................... 10 

2.3 IRAN ...................................................................................................................................................... 11 

2.3.1 Asielinstroom .................................................................................................................................. 11 

2.3.2 Ontwikkelingen ............................................................................................................................... 11 

2.4 NIGERIA ................................................................................................................................................. 12 

2.4.1 Asielinstroom .................................................................................................................................. 12 

2.4.2 Ontwikkelingen ............................................................................................................................... 12 

2.5 SYRIË ..................................................................................................................................................... 12 

2.5.1 Asielinstroom .................................................................................................................................. 12 

2.5.2 Ontwikkelingen ............................................................................................................................... 13 

3. ROUTES EN ONTWIKKELINGEN IN OVERIGE LANDEN VAN HERKOMST .................................................. 14 

3.1 ROUTES .................................................................................................................................................. 14 

3.1.1 Centraal Mediterrane route ............................................................................................................ 15 

3.1.2 Oostmediterrane route: aankomsten over zee ............................................................................... 15 

3.1.3 Oostmediterrane route: aankomsten over land ............................................................................. 15 

3.1.4 West-Balkanroute ........................................................................................................................... 15 

3.1.5 Westmediterrane route .................................................................................................................. 15 

3.2 BELANGRIJKSTE SOCIAAL-POLITIEKE ONTWIKKELINGEN IN DE REGIO’S .................................................................. 15 

3.2.1 Noord-Afrika ................................................................................................................................... 15 

3.2.2 Sub-sahara, Niger ........................................................................................................................... 19 

3.2.3 Oost-Afrika ...................................................................................................................................... 19 

3.2.4 Midden-Oosten ............................................................................................................................... 21 

3.2.5 Latijns-Amerika ............................................................................................................................... 24 

3.2.6 Balkan, Albanië ............................................................................................................................... 25 

3.2.7 Oost-Europa, Moldavië ................................................................................................................... 26 

4. (BELEIDS)ONTWIKKELINGEN .................................................................................................................. 27 

4.1 EUROPEES BELEID ..................................................................................................................................... 27 

4.2 NEDERLANDS BELEID ................................................................................................................................. 27 

 

 



1. Asielaanvragen  

1.1 Eerste asielaanvragen in Nederland  

In het tweede tertaal van 2019 zijn ongeveer 7.200 eerste asielaanvragen ingediend in Nederland. 

Het aantal aanvragen is vergelijkbaar met het voorgaande tertaal, maar licht gestegen in 

vergelijking met een jaar geleden in dezelfde periode. De instroom lijkt vanaf november 2018 te 

stabiliseren met enkele fluctuaties door de maanden heen. In figuur 1.1 is een visueel overzicht te 

zien van de landen van herkomst van asielaanvragers in Nederland. De top 5 nationaliteiten die 

een asielaanvraag deden in Nederland waren Syrische, Nigeriaanse, Iraanse, Turkse en 

Marokkaanse (zie figuur 1.2). 

 

Figuur 1.1 Landen van herkomst van eerste asielaanvragers in Nederland in T2 2019 

 
Bron: Metis data-mei t/m augustus 2019, standmaand augustus 2019. Deze gegevens zijn exclusief hervestiging en relocatie. Afbeelding gemaakt 

met datawrapper.de  

 

  



Figuur 1.2 Ontwikkeling per tertaal van de top 5 nationaliteiten van eerste asielaanvragen in 

Nederland 

 
Bron: Metis data-extractie mei 2018 t/m  augustus 2019, standmaand augustus 2019. Deze gegevens zijn exclusief hervestiging en relocatie. Top 5 

is gebaseerd op T2 2019.  

1.2 Asielinstroom vanuit veilige landen van herkomst 

In het tweede tertaal van 2019 waren twee van de tien grootste groepen asielaanvragers 

afkomstig uit landen geplaatst op de lijst veilige landen van herkomst, te weten Algerijnen en 

Marokkanen. Het totaal aantal eerste asielaanvragen in tertaal 2 van onderdanen uit veilige landen 

(ongeveer 1.350) is gedaald in vergelijking met voorgaand tertaal en in vergelijking met vorig jaar 

in hetzelfde tertaal. De top 5 nationaliteiten uit veilige landen van herkomst waren de 

Marokkaanse, Algerijnse, Georgische, Tunesische en Noord-Macedonische (zie figuur 1.3).  

 

Figuur 1.3 Ontwikkeling per tertaal van de top 5 nationaliteiten van eerste asielaanvragen in 

Nederland van onderdanen uit veilige landen van herkomst 

 
Bron: Metis data-extractie mei 2018 t/m  augustus 2019, standmaand augustus 2019. Deze gegevens zijn exclusief hervestiging en relocatie. Top 5 

is gebaseerd op T2 2019.  
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1.3 Asielinstroom vanuit visumvrije landen 

In het tweede tertaal was één nationaliteit in de top tien nationaliteiten afkomstig uit een visumvrij 

land, te weten Moldaviërs.  

De instroom van eerste asielaanvragen van burgers uit visumvrije landen (ongeveer 800) is 

ongeveer gelijk aan een jaar geleden in dezelfde periode. Wel is er een afname in vergelijking met 

de voorgaande tertalen. De top 5 nationaliteiten uit visumvrije landen waren Moldavische, 

Georgische, Noord-Macedonische, Servische en Albanese.  

 

Figuur 1.4 Ontwikkeling per tertaal van de top 5 nationaliteiten van eerste asielaanvragen in 

Nederland van burgers uit visumvrije landen 

 
Bron: Metis data-extractie mei 2018 t/m  augustus 2019, standmaand augustus 2019. Deze gegevens zijn exclusief hervestiging en relocatie. Top 5 

is gebaseerd op T2 2019.  

 

1.4 Asielinstroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen  

In het tweede tertaal van 2019 zijn in totaal 330 eerste asielaanvragen door AMV’ers ingediend. 

Het totaal aantal asielaanvragen door AMV’ers is gedaald, zowel  vergeleken met een tertaal 

eerder als met vorig jaar in dezelfde periode. De top 5 nationaliteiten onder alleenstaande 

minderjarige asielaanvragers waren Syrische, Marokkaanse, Eritrese, Gambiaanse en Iraakse (zie 

figuur 1.5).  
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Figuur 1.5 Ontwikkeling per tertaal van de top 5 nationaliteiten van eerste asielaanvragen door 

AMV’ers.  

 
Bron: Metis data-extractie mei 2018 t/m  augustus 2019, standmaand augustus 2019. Deze gegevens zijn exclusief hervestiging en relocatie. Top 5 

is gebaseerd op T2 2019.  

 

1.5 Dublin 

Het totaal aantal verzonden Dublinclaims1 in het tweede tertaal van 2019 (ongeveer 3.850) is 

gestegen in vergelijking met een jaar geleden in dezelfde periode, maar gedaald in vergelijking 

met voorgaande periode. In het eerste tertaal van 2019 zijn de meeste claims vanuit Nederland 

uitgezet naar Italië en Duitsland. Het aantal geregistreerde Dublinclaims naar Griekenland is 

gestegen, zowel in vergelijking met voorgaand tertaal als in vergelijking met vorig jaar in dezelfde 

periode.  

In figuur 1.6 is voor de top 5 nationaliteiten te zien naar welke landen de claims verzonden zijn. 

Daarin valt op dat het grootste gedeelte van de Dublinclaims voor Nigerianen en Gambianen 

verzonden wordt naar Italië en het grootste gedeelte van de Dublinclaims voor Syriërs naar 

Griekenland. Dublinclaims voor Marokkanen en Algerijnen worden verzonden naar Duitsland en 

een groter aantal verschillende landen.  

 

                                                           
1 In alle zaken met een claim-indicatie Griekenland, wordt een Dublinclaimprocedure opgevoerd (met claimland Griekenland). De IND verzendt echter slechts 
in beperkte mate claimverzoeken (voor niet-kwetsbare vreemdelingen) op grond van de aanbeveling van de Europese Commissie naar Griekenland. De 
claimverzoeken die niet naar Griekenland worden verzonden, worden na opvoering meteen weer afgesloten door de aanmeldbalie (zoals ook bij de West 
Balkan zaken). Slechts een deel van de geregistreerde claims wordt dus daadwerkelijk verzonden. Het achterliggende idee van deze registratie is dat er op 
deze manier wel een inzicht verschaft wordt in het aantal Dublinclaims dat verzonden had kunnen worden naar Griekenland. Nederland volgt de 
ontwikkelingen in Italië en beoordeelt op individuele basis Dublinzaken van gezinnen met minderjarige kinderen. Er is geen sprake van een beleidswijziging 
inzake het verzenden van Dublinclaims naar Italië. Er worden geen claims verzonden naar Hongarije. Omdat er in tegenstelling tot claims naar Griekenland 
ook nog geen begin is gemaakt met het verzenden van claims, zijn de registraties van de claims naar Hongarije in het geheel niet opgenomen in de Dublin-
cijfers.  
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Figuur 1.6 Sankey-diagram van het in tertaal 2 verzonden Dublinclaims van de top 5 nationaliteiten 

naar de top 5 landen 

  
Bron: Metis mei t/m augustus 2019, standdatum 2 september 2019. De zaken die nog openstaan zijn niet in deze grafiek opgenomen. De cijfers 

zijn niet te koppelen aan de instroomcijfers uit dezelfde periode en maken geen deel uit van een cohort. Figuur gemaakt via www.sankeymatic.com 
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2. Opvallende nationaliteiten  
In dit hoofdstuk worden enkele nationaliteiten verder uitgelicht om inzicht te geven in de 

achtergrondkenmerken van bepaalde groepen asielaanvragers. De selectie van deze nationaliteiten 

is tot stand gekomen door middel van een enquête die gehouden is onder de lezers van de 

Migratieradar. Redenen om een bepaalde nationaliteit uitgelicht te willen zien hadden meestal te  

maken met een verhoogde instroom, ontwikkelingen in het land van herkomst of signalen met 

betrekking tot overlast. Vervolgens is door het Migratieradar-team, in overleg met de 

klankbordgroep, een selectie gemaakt van de in de enquête genoemde nationaliteiten. De 

informatie over ontwikkelingen in herkomstlanden is gebaseerd op openbare bronnen.  

2.1 Afghanistan 

2.1.1 Asielinstroom  

Het aantal asielaanvragen van Afghanen in het tweede tertaal (ongeveer 150) laat een toename 

zien ten opzichte van voorgaand tertaal (+53, +56%) en ten opzichte van vorig jaar in dezelfde 

periode (+26, +13%). Dit lijkt met name verklaard te kunnen worden door de instroom in mei en 

augustus. Meer dan de helft (61%) van de mensen die zijn ingestroomd is man. Daarnaast valt op 

dat een derde van de instroom minderjarigen betreft en een derde is tussen 20 en 29 jaar. Een 

kwart (24%) van de minderjarigen is een AMV’er (8% van de totale instroom van Afghanen).  

2.1.2 Ontwikkelingen  

Onderhandelingen tussen de VS en de Taliban in Doha, Qatar, over de voorwaarden voor 

terugtrekking van manschappen uit Afghanistan door de VS werden gecontinueerd. In augustus 

2019 vonden de 8e en 9e ronde van de besprekingen tussen die partijen plaats. Acceptatie van de 

deal door de twee partijen aan tafel, de Afghaanse regering en bevolking was onzeker. De Taliban 

hebben lang geweigerd om directe gesprekken aan te gaan met de Afghaanse regering, maar in 

juli 2019 vonden er voor het eerst gesprekken plaats tussen de Taliban enerzijds en Afghaanse 

officials en burgerrechtenactivisten, onder wie ook vrouwen, anderzijds.2 (Grote) aanslagen in 

Kabul en elders  door de Taliban gingen ondertussen door.3 Alhoewel het er begin september 2019 

naar uitzag dat er een overeenkomst was bereikt tussen de VS en de Taliban, liet president Trump 

in een tweet van 7 september weten dat de deal was gecanceld. Nieuwe onderhandelingen op 

korte termijn worden dan ook niet verwacht. Burgers vrezen voor een toename van geweld.4 Op 

17 augustus 2019 pleegde IS een grote aanslag tijdens een huwelijksfeest in Kabul met minstens 

63 doden en 182 gewonden tot gevolg.5 De presidentsverkiezing vonden plaats op 28 september 

2019.6 Ondanks dat er meer kandidaten zijn, gaat de strijd tussen zittend president Ghani en 

regeringsleider Abdullah. Tijdens de verkiezingen kwamen slechts twee miljoen mensen opdagen, 

van de 35 miljoen Afghanen. Zowel problemen bij stembureaus als dreigingen van de Taliban- 

hebben waarschijnlijk geleid tot de lage opkomst. In totaal hebben de Taliban 68 aanvallen 

uitgevoerd, waarbij zeker vijf mensen omkwamen en tientallen mensen gewond raakten. Wie de 

president wordt, is nog niet duidelijk. De kiescommissie zegt dat de voorlopige resultaten niet voor 

17 oktober verwacht worden, en de definitieve uitkomst pas op 17 november.7  

                                                           
2 AAN,4 februari 2019. 'Nothing is agreed until everything is agreed'- First steps in Afghan peace negotiations. https://www.afghanistan-analysts.org/nothing-
is-agreed-until-everything-is-agreed-first-steps-in-afghan-peace-negotiations/ ; Aljazeera, 13 augustus  2019. 'Peace deal is near' - What we know so far about 
US-Taliban talks. https://www.aljazeera.com/news/2019/05/taliban-talks-peace-afghanistan-190510062940394.html ; RFE-RL, 12 augustus 2019. Taliban:  
Afghan Peace Talks With U.S. 'Long And Useful'; Sides To Consult. https://www.rferl.org/a/taliban-afghanistan-talks-end-both-sides-to-consult/30105119.html  
3 Asian News International, 13 juli 2019. 11 killed in Afghanistan hotel attack, Taliban claims responsibility. 
https://global.factiva.com/ha/default.aspx?mod=SavedSearch_SelectSearch#./!?&_suid=156689906641107678218976909304 ; NRC, 7 augustus  2019. 
Veertien doden, bijna 150 gewonden bij aanslag Kabul. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/07/bijna-honderd-gewonden-bij-aanslag-kabul-a3969373 ; VK, 
29 juli 2019. Aanslag in Kabul in aanloop van verkiezingen laat machteloosheid Afghaanse regering zien. https://www.volkskrant.nl/nieuws-
achtergrond/aanslag-in-kabul-in-aanloop-verkiezingen-laat-machteloosheid-afghaanse-regering-zien~b62d0d86/ ;  
The Washington Post, 1 juli 2019. At least 27 dead in two Taliban attacks as Afghanistan peace talks continue. 
https://global.factiva.com/ha/default.aspx?mod=SavedSearch_SelectSearch#./!?&_suid=156689906641107678218976909304  
4 AAN (8 september 2019) Trump Ends Talks with the Taleban: What happens next?. https://www.afghanistan-analysts.org/trump-ends-talks-with-the-
taleban-what-happens-next/  
5
 Al Jazeera, 18 augustus 2019. Afghanistan: Scores killed in Afghan wedding blast. https://www.aljazeera.com/news/2019/08/afghanistan-scores-killed-kabul-

wedding-blast-190818050258914.html  
6 AAN, 28 juli 2019. Afghanistan’s 2019 elections (6) -Presidential campaign kicks off amid uncertainty. https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistans-
2019-elections-6-presidential-campaign-kicks-off-amid-uncertainty/  
7
 NOS, 29-09-2019, Bijzonder lage opkomst bij presidentsverkiezingen Afghanistan, https://nos.nl/artikel/2303836-bijzonder-lage-opkomst-bij-

presidentsverkiezingen-afghanistan.html 

https://www.afghanistan-analysts.org/nothing-is-agreed-until-everything-is-agreed-first-steps-in-afghan-peace-negotiations/
https://www.afghanistan-analysts.org/nothing-is-agreed-until-everything-is-agreed-first-steps-in-afghan-peace-negotiations/
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/taliban-talks-peace-afghanistan-190510062940394.html
https://www.rferl.org/a/taliban-afghanistan-talks-end-both-sides-to-consult/30105119.html
https://global.factiva.com/ha/default.aspx?mod=SavedSearch_SelectSearch#./!?&_suid=156689906641107678218976909304
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/07/bijna-honderd-gewonden-bij-aanslag-kabul-a3969373
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aanslag-in-kabul-in-aanloop-verkiezingen-laat-machteloosheid-afghaanse-regering-zien~b62d0d86/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aanslag-in-kabul-in-aanloop-verkiezingen-laat-machteloosheid-afghaanse-regering-zien~b62d0d86/
https://global.factiva.com/ha/default.aspx?mod=SavedSearch_SelectSearch#./!?&_suid=156689906641107678218976909304
https://www.afghanistan-analysts.org/trump-ends-talks-with-the-taleban-what-happens-next/
https://www.afghanistan-analysts.org/trump-ends-talks-with-the-taleban-what-happens-next/
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/afghanistan-scores-killed-kabul-wedding-blast-190818050258914.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/afghanistan-scores-killed-kabul-wedding-blast-190818050258914.html
https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistans-2019-elections-6-presidential-campaign-kicks-off-amid-uncertainty/
https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistans-2019-elections-6-presidential-campaign-kicks-off-amid-uncertainty/
https://nos.nl/artikel/2303836-bijzonder-lage-opkomst-bij-presidentsverkiezingen-afghanistan.html
https://nos.nl/artikel/2303836-bijzonder-lage-opkomst-bij-presidentsverkiezingen-afghanistan.html


  

UNAMA rapporteerde over de eerste helft van 2019 3812 burgerslachtoffers als gevolg van het 

conflict (1.366 doden en 2.446 gewonden). Een afname van 27% t.o.v. dezelfde periode in 2018 

en het laagste aantal burgerslachtoffers over de eerste zes maanden van een jaar sinds 2012.  

Het aantal gewonden onder de burgerslachtoffers is in Q1 en Q2 van 2019 vergelijkbaar, terwijl in 

Q2 200 burgerdoden meer vielen dan in Q1.8 Percentueel zijn er veel meer burgerslachtoffers als 

gevolg van luchtacties in de eerste helft van 2019 t.o.v. eerste helft van 2018 (14% resp. 7% van 

het totale aantal), waarbij in 2019 de luchtacties resulteerden in 363 doden en 156 gewonden.9 

 

Volgens UNHCR zijn in de periode 1 januari – 31 juli 2019 in totaal 4.198 geregistreerde 

Afghaanse vluchtelingen teruggekeerd uit het buitenland:  3.031 personen uit Pakistan, 1.106 uit 

Iran, en 61 uit andere landen. Dit is 59% lager dan het aantal teruggekeerde geregistreerde 

Afghaanse vluchtelingen in dezelfde periode in 2018.10 Het IOM geeft aan dat in de periode 1 

januari – 10 augustus 2019 293.402 ongedocumenteerde Afghanen zijn teruggekeerd uit Iran en 

Pakistan (279.588 uit Iran en 13.814 uit Pakistan). Onder hen is ook een groot aantal  

gedeporteerden. De gemiddelde terugkeer per maand in T1 van dit jaar is vergelijkbaar met die in 

de maanden mei, juni en juli van dit jaar.11   

 

Volgens UNOCHA zijn er in de periode 1 mei – 22 augustus  2019 in Afghanistan 74.115  mensen  

door het conflict in het land zelf ontheemd geraakt.12 

 

2.2 Azerbeidzjan  

2.2.1 Asielinstroom  

Het aantal asielaanvragen van Azerbeidzjanen in het tweede tertaal (ongeveer 140) laat een 

toename zien ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode (+36, +36%), maar afname in 

vergelijking met voorgaand tertaal (-20, -13%). De verhoogde instroom in 2019 deed zich vooral 

de eerste vijf maanden voor. In de zomermaanden neemt de instroom af en is het vergelijkbaar 

met de instroom van 2018. Er zijn iets meer mannen (60%) dan vrouwen (40%) ingestroomd. 

Ruim een derde (39%) van de instroom betreft minderjarigen. Er zijn geen AMV’ers ingestroomd. 

Het aantal eerste asielaanvragen in de EU+ in 2019 laat eenzelfde niveau en vergelijkbaar patroon 

zien als in 2018.  

2.2.2 Ontwikkelingen  

 

Er zijn geen recente ontwikkelingen die hier genoemd kunnen worden. Wel kunnen we een 

beschrijving geven van de huidige situatie waar mogelijke pushfactoren uit ontleend kunnen 

worden.  

Human Rights Watch kwalificeert de mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan als ‘appalling’.13 Het 

land heeft volgens Freedom House een autoritair regime dat de afgelopen jaren de burgerlijke 

vrijheden heeft beperkt.14  Freedom House geeft Azerbeidzjan de kwalificatie ‘not free’, met een 

score van 11 uit 100.15  

                                                           
8
 UNAMA, 30 juli 2019. Midyear update on the protection of civilians in armed conflict: 1 January to 30 June 2019. 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_update_2019_-_30_july_2019_english.pdf; 
UNAMA, 24 april 2019. Quarterly report on the protection of civilians in armed conflict: 1 January to 31 March 2019. 
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_-_first_quarter_report_2019_english_.pdf   
9 UNAMA, 30 juli 2019. Midyear update on the protection of civilians in armed conflict: 1 January to 30 June 2019. 
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_update_2019_-_30_july_2019_english.pdf; 
UNAMA, 15 juli 2018. Midyear update on the protection of civilians in armed conflict: 1 January to 30 June 2018. 
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_update_2018_15_july_english.pdf  
10 UNHCR, 31 juli 2019. Afghanistan: Voluntary Repatriation Response Snapshot 01 January - 31 July 2019.  
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/70670.pdf  
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Azerbeidzjan scoort relatief slecht op de Global Corruption Perceptions Index 2018 van 

Transparency International; Azerbeidzjan scoort 25 uit 100 punten en neemt wereldwijd de 152ste 

plek in (van 180).16 Het US State Department schrijft dat ondanks vooruitgang die geboekt wordt 

in het bestrijden van corruptie, er nog steeds veel signalen zijn van corruptie van 

overheidspersoneel op hoger niveau.17 Volgens Human Rights Watch werkt de Azerbeidzjaanse 

Orde van Advocaten niet onafhankelijk van de autoriteiten en worden mensenrechtenadvocaten 

lastig gevallen.18  

 

Het US State Department schrijft dat marteling en mishandeling van arrestanten en gevangenen 

op grote schaal voorkomen binnen politie en justitie en veelal onbestraft blijft.19  

Persvrijheid 

De overheid heeft een sterke greep op de media. In 2017 is met nieuwe wetgeving de controle van 

de staat op online media verstevigd; het werd mogelijk websites te blokkeren zonder tussenkomst 

van de rechter. De autoriteiten maken gebruik van deze mogelijkheid. Daarnaast wordt volgens 

Freedom house ingebroken op sociale media en worden kritische journalisten (en hun familieleden) 

lastiggevallen, bedreigd en/of opgepakt.20 Ook  worden volgens het US State Department 

mensenrechtenactivisten die online actief zijn, lastiggevallen, bedreigd en opgepakt.21 

LHBTI 

Het hebben van een homoseksuele oriëntatie noch het verrichten van homoseksuele handelingen 

zijn strafbaar. Het algemene maatschappelijke klimaat ten opzichte van LHBT is echter negatief. 

LHBTI’s krijgen te maken met discriminatie, zowel vanuit de maatschappij als van de kant van de 

autoriteiten.22 In de meest recente editie van de Rainbow-Europe ranking van ILGA-Europe scoort 

Azerbeidzjan met een score van 3 uit 100 als allerlaagste van de 49 beoordeelde Europese landen 

op het gebied van LHBTI-rechten.23   

2.3 Iran 

2.3.1 Asielinstroom 

Het aantal eerste asielaanvragen van Iraniërs (ongeveer 520) laat een afname zien in vergelijking 

met voorgaand tertaal (-134, -20%), maar een vergelijkbaar niveau met een jaar geleden in 

dezelfde periode (-13, -2%). De sterk verhoogde instroom die zich in het afgelopen najaar 

voordeed, heeft zich niet doorgezet. De instroom lijkt sinds december 2018 gestabiliseerd met hier 

en daar een fluctuatie. De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke asielaanvragers is 

ongeveer gelijk. De meeste asielaanvragers vielen in de leeftijdscategorie 30-39 jaar. Ongeveer 

een kwart  (23%) van de asielaanvragers is minderjarig, waarvan minder dan 5% een AMV’er is.  

2.3.2 Ontwikkelingen 

De mensenrechtensituatie in Iran is niet verbeterd. Bekende Iraniërs met veel volgers op 

Instagram (acteurs, atleten, modellen) werden opgeroepen door het veiligheidsapparaat en in 

sommige gevallen vervolgd vanwege de inhoud van geposte berichten.24 Ook protesten tegen de 

verplichte hoofddoek leidden tot lange gevangenisstraffen (16-23 jaar). De aanklachten waren het 

aanzetten van mensen tot corruptie en prostitutie, samenzweren tegen de nationale veiligheid, 
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propaganda tegen de staat en beledigen van het heilige.25 Ook journalisten, filmmakers en 

wetenschappers werden veroordeeld tot gevangenisstraffen.    

De Iraanse economie heeft steeds meer te lijden onder de Amerikaanse sancties. De werkloosheid 

stijgt, producten worden duurder, tekorten aan medicijnen nemen toe en er is sprake van een 

sterk dalende olie-export en krimpende economie. De rial is wel wat meer waard geworden: 

190.000 voor een dollar een jaar geleden tegen ongeveer 120.000 voor een dollar nu.26 

 

De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor een grote instroom in de EU 

van Afghanen uit Iran als de spanningen tussen Iran en de VS verder escaleren.27 Recente cijfers 

over het vertrek van Afghanen vanuit Iran naar Afghanistan of Turkije lijken )nog) niet 

voorhanden. 

 

2.4 Nigeria 

2.4.1 Asielinstroom 

Het aantal asielaanvragen van Nigerianen (863) is sterk gestegen, zowel vergeleken met dezelfde 

periode een jaar geleden als vergeleken met het tertaal hiervoor (respectievelijk +699, +426%; 

+154, +22%). Het betreffen met name doorreizigers vanuit Italië; de meeste Dublinclaims worden 

verzonden naar Italië. Het betreffen meer mannen (70%) dan vrouwen (30%) en de meeste 

asielaanvragers zijn tussen de 20 en 29 jaar oud. Bijna een vijfde (17%) van de asielinstroom 

betreft een minderjarige, welke allemaal met (een) ouder(s) zijn ingereisd.  

2.4.2 Ontwikkelingen  

De veiligheidssituatie in het noordwesten van Nigeria is de afgelopen tijd verslechterd. Dit heeft 

geresulteerd in een grote groep vluchtelingen richting Niger, waarbij het voornamelijk ging om 

vrouwen en kinderen. Het toenemend geweld in het gebied was geen gevolg van Boko Haram 

activiteiten, maar van een toename van het aantal ontvoeringen en gevechten tussen boeren en 

nomaden.28  

 

De UNHCR meldde dat er mensen terug naar Nigeria kwamen die in eerste instantie naar Niger 

waren gevlucht.29 In juli 2019 richtte het IOM samen met de UNHCR en Heartland Alliance 

International een joint Task Force (Anti-Trafficking Task Force (ATTF)) op om mensenhandel in de 

staat Borno, in het noordoosten aan te pakken.30 

 

Het Mixed Migration Centre meldt dat er een akkoord is rondom het Abuja Action Statement 

tussen Nigeria, Niger, Kameroen en Chad. Het akkoord betreft acties om bescherming en de 

behoeften van vluchtelingen beter te waarborgen.31  

2.5 Syrië  

2.5.1 Asielinstroom  

Het aantal asielaanvragen van Syriërs (1.126) laat een toename zien vergeleken met voorgaand 

tertaal (+304, +37%), maar is vergelijkbaar met een jaar geleden in dezelfde periode (-51, -4%). 

Het laat gedurende 2019 ongeveer eenzelfde verloop zien als in 2018.  

                                                           
25 Center for Human Rights in Iran, 19-08-2019, Arrests, Prison Sentences Fail to Stem Growing Public Opposition to Iran’s Mandatory Hijab Law, 22-08-2019, 
https://www.iranhumanrights.org/2019/08/arrests-prison-sentences-fail-to-stem-growing-public-opposition-to-irans-mandatory-hijab-law/  
26
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29 Mixed Migration Center, Quarterly Mixed Migration Update: West Africa, Quarter 2 (July) 2019, http://www.mixedmigration.org/wp-
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30 IOM, Humanitarian Actors Establish First Anti-Trafficking Task Force in North-East Nigeria, 12 juli 2019, https://www.iom.int/news/humanitarian-actors-
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Er worden meer asielaanvragen door Syrische mannen ingediend (77%) dan door Syrische 

vrouwen (23%). Ongeveer een vijfde (21%) van de eerste asielaanvragen wordt ingediend door 

minderjarigen. Iets meer dan een derde (39%) van de minderjarigen is een AMV’er (8% van de 

totale instroom van Syriërs). Er is een toename van het aantal eerste asielaanvragen door 

Syrische AMV’ers vergeleken met voorgaande periodes.  

2.5.2 Ontwikkelingen  

 

Hoewel het Sotsji akkoord uit 2018 een aanval op de de-escalatiezone van Idlib in eerste instantie 

voorkwam, werd Idlib eind april/begin mei toch zwaar gebombardeerd door het Syrische leger, 

met behulp van Russische luchtsteun. Een staakt-het-vuren dat op 2 augustus tussen de 

strijdende partijen en Turkije, Rusland en Iran werd afgesproken, werd enkele dagen later 

geschonden. Langzaam verovert het Syrische leger de ene plaats na de andere in het zuiden van 

het gebied, waaronder de strategische plaats Khan Sheikhoun.32 Het Syrische regime heeft een 

‘humanitaire corridor’ geopend vanwaar burgers Idlib aan de zuidkant (richting regeringsgebied) 

kunnen verlaten.33  

 

Volgens de VN zijn de laatste maanden 500 burgers omgekomen tijdens het Idlib-offensief en 

hebben 400.000 mensen hun huis ontvlucht. Medische infrastructuur en ambulances zijn 

veelvuldig aangevallen. In het gebied verblijven nog steeds ongeveer drie miljoen burgers. 

Beschietingen door de rebellen op het regeringsgebied leidden ongeveer 10.000 mensen op de 

vlucht en tot burgerdoden.34 Bewoners trekken dieper het gebied in, richting Turkse grens. Turkije 

is echter niet van plan burgers of strijders uit het gebied toe te laten en wil potentiële 

vluchtelingen uit Idlib opvangen in kampen in Syrië zelf.35 

 

Na de herovering van de oppositiegebieden is in de buurlanden de druk op Syriërs om terug te 

keren toegenomen. Onder Syriërs in Turkije neemt de angst op uitzetting toe. Ook de publieke 

opinie lijkt zich tegen de aanwezigheid van de Syrische vluchtelingen te keren; volgens een peiling 

vindt 80 procent van de Turken dat alle 3,6 miljoen Syriërs moeten vertrekken.36 

De Turkse overheid heeft de registratie van Syrische vluchtelingen aan banden gelegd waardoor 

het moeilijker is geworden voor deze groep om bescherming te krijgen van de Turkse overheid. In 

de afgelopen weken werden in Istanbul controles uitgevoerd, waarbij duizenden irreguliere 

migranten uit de stad werden verwijderd. In dit proces vonden gedwongen uitzettingen naar Syrië 

plaats.37 
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3. Routes en ontwikkelingen in overige landen van herkomst  

3.1 Routes 

In het tweede tertaal werden 37.630 irreguliere grensoverschrijdingen geregistreerd. Dit is een 

toename in vergelijking met voorgaand tertaal (+18.650, +98%), maar een afname in vergelijking 

met een jaar geleden in dezelfde periode (-16.450, -30%). 

 

Figuur 1.7 Aantal geregistreerde irreguliere grensoverschrijdingen in T2 2019 

 
 

 

Figuur 1.8 Verloop van het aantal irreguliere grensoverschrijdingen op de verschillende routes 
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3.1.1 Centraal Mediterrane route  

Het totaal aantal geregistreerde irreguliere grensoverschrijdingen over zee op de Centraal 

Mediterrane Route (4.365) is in het tweede tertaal met 565% gestegen ten opzichte van het 

eerste tertaal. Vorig jaar werden in het eerste en tweede tertaal gezamenlijk in totaal bijna 20.000 

irreguliere grensoverschrijdingen geregistreerd ten opzichte van ruim 5.000 in 2019, een daling 

van 75% in 2019.  

3.1.2 Oostmediterrane route: aankomsten over zee 

Het totaal aantal geregistreerde irreguliere grensoverschrijdingen over zee op de Oostelijk 

Mediterrane route (21.500) is in het tweede tertaal met 182% gestegen ten opzichte van het 

eerste tertaal, en met 71% vergeleken met het 2e tertaal vorig jaar. Wanneer de instroom van 

2019 (jan-aug) wordt vergeleken met de instroom in 2018 in dezelfde periode is er een daling 

waarneembaar van 22%.  

3.1.3 Oostmediterrane route: aankomsten over land  

Het totaal aantal geregistreerde irreguliere grensoverschrijdingen over land op de Oostelijke 

Mediterrane route (1.600) is verder gedaald in vergelijking met voorgaand tertaal (-1.440, -48%) 

en in vergelijking met vorig jaar in dezelfde periode (-3.400, -68%).  

Hiermee is het totaal aantal geregistreerde irreguliere migranten (4.600) in 2019 (jan-aug) met 

57% gedaald in vergelijking met een jaar geleden in dezelfde periode.  

3.1.4 West-Balkanroute 

Het totaal aantal geregistreerde irreguliere grensoverschrijdingen op de West-Balkanroute (1.950) 

is gestegen in vergelijking met een jaar geleden in dezelfde periode (+1.400, +257%), maar 

ongeveer gelijk gebleven aan het eerste tertaal (+20, +1%). Het totaal aantal geregistreerde 

irreguliere grensoverschrijdingen (3.900) in 2019 (jan-aug) is gestegen in vergelijking met een 

jaar geleden in dezelfde periode (+166%). 

3.1.5 Westmediterrane route 

Het totaal aantal geregistreerde irreguliere grensoverschrijdingen op de Westmediterrane Route 

over zee (8.250) is gestegen ten opzichte van voorgaand tertaal (+2.500, +44%), maar gedaald 

in vergelijking met een jaar geleden in dezelfde periode (-17.250, -68%). Hierbij gaat het enkel 

om aankomsten over zee naar het vaste land in Spanje. In andere rapportages kan het aantal 

hoger liggen, maar dit kan verklaard worden door het feit dat in dergelijke rapportages ook illegale 

grensoverschrijdingen naar de Spaanse Enclaves Ceuta en Melilla vanuit Marokko meegerekend 

worden. 

 

3.2 Belangrijkste sociaal-politieke ontwikkelingen in de regio’s 

In deze paragraaf worden de belangrijkste sociaal-politieke ontwikkelingen in herkomstlanden 

beschreven. Deze informatie is gebaseerd op openbare bronnen. 

3.2.1 Noord-Afrika  

3.2.1.1 Algerije  

De protesten in Algerije, ook wel Hirak genoemd,  bleven ook na het aftreden van Bouteflika 

doorgaan. De demonstranten eisen nog steeds dat het machtsapparaat hervormd wordt. Het 

voorstel van interim-president Bensalah  om een Nationale instantie voor dialoog en verzoening op 

te richten om de politieke impasse te doorbreken is door zowel de demonstranten als het leger 

afgewezen.38 De verkiezingen in Algerije voor de opvolging van de weggestuurde president 

Bouteflika, die op 4 juli gehouden zouden worden, zijn uitgesteld omdat te weinig kandidaten zich 

hadden gemeld. Er is geen nieuwe verkiezingsdatum vastgesteld, wat tot gevolg heeft dat de 

interim-president langer aan de macht blijft dan de oorspronkelijke drie maanden, zoals de 
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grondwet voorschrijft.39 Het uitstellen van de verkiezingen bracht tienduizenden demonstranten op 

de been.  

 

Een groot aantal politieke kopstukken is opgepakt vanwege verdenkingen van grootschalige 

corruptie. Onder hen zijn de voormalige premier Ahmed Ouyahia, een groot aantal ministers, de 

jongste broer van oud-president Bouteflika en twee chefs van de veiligheidsdiensten. 4041 

 

Algerije als transitland 

De Spaanse politie heeft in mei een crimineel netwerk opgerold dat migranten uit Bangladesh, 

Pakistan, India en Sri Lanka naar Spanje bracht. Het netwerk regelde frauduleuze visa via de 

Algerijnse ambassade in India. De migranten vlogen met die visa naar Algerije. Vanuit Algerije 

staken de migranten de Algerijns-Marokkaanse grens over via de bergen en gingen per poot naar 

Spanje. In Spanje gaf het criminele netwerk hen valse documenten en regelde verschillende 

diensten voor de migranten, zoals het aanvragen van verblijfsvergunningen en schijnhuwelijken 

om het verblijf in Spanje te legitimeren.42  

 

Volgens het Mixed Migration Centre is Algerije, sinds de implementatie van migratiecontroles in 

Niger een transitland geworden voor migratie.43 

3.2.1.2 Marokko  

In aanloop naar de inwerkingtreding van de heringevoerde militaire dienstplicht zijn de 

Marokkaanse autoriteiten begonnen met het selecteren van de eerste groep rekruten bestaande 

uit 15.000 mannen die per 1 september in dienst zullen treden. De dienstplicht heeft een duur van  

12 maanden en de dienstplichtigen zullen een salaris ontvangen tussen de 1050 en 2100 dirham 

per maand.44  

Zoals in een eerdere editie van de Migratieradar is aangegeven zal met de herinvoering van de 

militaire dienstplicht onder andere meer werkgelegenheid gecreëerd worden onder Marokkaanse 

jongeren. Uit een onderzoek van de Arab Barometer research network en BBC News Arabic is 

gebleken dat momenteel meer dan 40% van de Marokkanen overweegt te emigreren. Onder de 

Marokkanen tussen de 18 en de 29 jaar oud wil maar liefst 70% emigreren. Uit het onderzoek 

blijkt dat hoofdzakelijk ‘economische overwegingen’ werden genoemd als drijvende factor.45  

 

Ter gelegenheid van het Suikerfeest, het 20-jarig jubileum van de Marokkaanse koning 

Mohammed VI  en het Offerfeest heeft de Marokkaanse koning gratie verleend aan 5.869 

gevangenen waaronder ook personen die gearresteerd en vastgezet werden tijdens protesten in 

Al-Hoceima en Jerada.46 

 

Marokko als transitland 
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Volgens de UNHCR is het aantal nieuw geregistreerde migranten in Marokko tussen januari en april 

2019 met 52% gestegen ten opzichte van het aantal door de UNHCR geregistreerde migranten in 

dezelfde periode in 2018. Dit als gevolg van de toegenomen druk op de route naar Spanje via de 

Straat van Gibraltar.47 

Volgens schattingen van het IOM hebben dit jaar tot nu toe 15.000 personen Spanje bereikt en 

zijn er meer dan 200 personen omgekomen bij hun poging de oversteek van Afrika naar Spanje te 

maken. De Marokkaanse autoriteiten hebben eind juli 242 migranten uit Sub Sahara-Afrika gered 

die op rubberbootjes de Straat van Gibraltar probeerden over te steken.48 

3.2.1.3 Tunesië  

De noodtoestand in Tunesië is op 2 augustus wederom verlengd voor de duur van één maand.49 

Op donderdag 27 juni vonden twee zelfmoordaanslagen plaats in de hoofdstad Tunis, waarbij een 

agent omkwam en zeven gewonden vielen. De aanslagen zijn opgeëist door Islamitische Staat.50 

Op 2 juli 2019 blies een militant zich op in Tunis. Hij zou het brein zijn geweest achter de dubbele 

zelfmoordaanslag op 27 juni.51 

 

Op 25 juli 2019 is de Tunesische president Beji Caid Essebsi overleden.52 Op dat moment is 

parlementsvoorzitter Mohamed Ennaceur aangesteld als interim-president van Tunesië.53  Hij zou 

binnen 45 tot 90 dagen presidentiële verkiezingen moeten uitschrijven.54 Het Tunesische 

verkiezingscomité (ISIE) vervroegde hierop de presidentsverkiezingen naar 15 september.55 De 

opkomst bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen was laag (45%), maar wel iets hoger 

dan bij de lokale verkiezingen vorig jaar (34%). Twee mannen die niets willen weten van de 

zittende macht hebben gewonnen: zakenman-weldoener Nabil Karoui en vooral de jurist Kaïs 

Saïed. Wie van beiden de in juli overleden president Béji Caïd Essebsi opvolgt blijkt in de tweede 

ronde, uiterlijk op 3 november te houden. De uitslag van deze eerste ronde zal echter al van 

invloed kunnen zijn op de parlementsverkiezingen begin oktober.56 De parlementsverkiezingen 

worden op 6 oktober gehouden, waardoor er twee verkiezingscampagnes tegelijkertijd zijn met 

veel politieke rivaliteit doordat er meer dan 200 bestaande partijen zijn die geen absolute 

meerderheid alleen kunnen claimen.57 

 

Tunesië als transitland 

UNHCR meldt dat er eind juni 2019 2.073 door de UNHCR geregistreerde vluchtelingen verblijven 

in Tunesië. Dit is een stijging van 38% ten opzichte van begin dit jaar (1.290 personen). Van hen 
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komen 1.064 personen uit Syrië. De anderen komen voornamelijk uit Eritrea, Ivoorkust, Somalië 

en Sudan.58 

 

Er zijn de afgelopen maanden verschillende boten met migranten aan boord gezonken bij de kust 

van Tunesië. In mei verdronken ten minste 65 migranten, in juli 80, beide boten vertrokken vanuit 

Libië maar zijn bij de Tunesische kust gezonken.59 In juni lag een schip met 75 migranten drie 

weken voor anker voor de kust van Tunesië. Na drie weken kreeg het schip toestemming van 

Tunesische autoriteiten om aan te meren. 

3.2.1.4 Libië 

Het offensief in West-Libië dat is begonnen op 4 april duurt nog steeds voort. De troepen van het 

Libische Nationale Leger (LNA) onder leiding van generaal Khalifa Haftar, met het uiteindelijke doel 

de hoofdstad Tripoli in te nemen, boekten enige winst in de eerste weken van het offensief, maar 

zijn sindsdien blijven steken aan de zuidelijke rand van de stad waarna de focus werd verplaatst 

naar het noorden.60 Gezegd wordt dat Haftar zich zou hebben vergist in de kracht van de 

strijdende groeperingen die loyaal zijn aan de internationaal erkende interim-regering Government 

of National Accord (GNA) van premier Fayez al Serraj, die tot nu toe een doorbraak van het LNA in 

Tripoli hebben weten te voorkomen.61 Door de aanhoudende chaos in het land ziet IS de kans om 

vanuit het zuiden van het land op te trekken.62 

 

Momenteel zijn de strijdende partijen ver verwijderd van het vinden van een vreedzame oplossing, 

waarbij ze elkaar aanwijzen als schuldige voor het falen hiervan. Uit een in juni gepubliceerd 

rapport blijkt volgens de WHO dat er tijdens het offensief in West-Libië al meer dan 600 mensen 

gedood en meer dan 3.500 mensen gewond geraakt zijn. Onder de slachtoffers bevinden zich ook 

burgers. Volgens de UNHCR waren er eind juni bijna 94.000 mensen ontheemd vanwege de 

gevechten in de zuidelijke buitenwijken van Tripoli.63  

 

Op 4 augustus 2019 vond een luchtaanval plaats op een overheidsgebouw in het zuiden van Libië, 

in de stad Murzuq, waarbij 42 doden vielen. De VN houdt de strijdende groeperingen van Haftar 

verantwoordelijk voor de aanval.64 Tijdens het Offerfeest werd een twee dagen durende 

wapenstilstand overeengekomen rondom Tripoli, daarna is de strijd weer hervat.65 

 

Libië als transit- en opvangland 

Tijdens de piek van de vluchtelingencrisis in 2016 kwamen 181.000 migranten vanuit Libië in Italië 

aan. Sinds dit jaar is het aantal flink gedaald tot 2.144 migranten in juni 2019. De flinke daling 

hangt mogelijk samen met het afwenden van reddingsschepen door het Italiaanse ministerie van 

Binnenlandse Zaken. In juni dreigde premier al Serraj migranten vanuit Libië niet langer tegen te 

houden bij de oversteek naar Italië, nadat Italië een decreet heeft aangenomen waarmee 
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reddingschepen de kans lopen op een boete tot 50.000 euro wanneer zij geredde migranten aan 

wal brengen in Italië.66 

 

Op 2 juli werd er een bombardement uitgevoerd op een detentiecentrum in Tajoura, dichtbij 

Tripoli, waarbij ten minste 53 gedetineerden omkwamen.67 In het detentiecentrum zaten ook 

migranten uit sub-Sahara Afrika die op hun weg naar Europa waren opgepakt.68 De VN roept de 

Libische autoriteiten op tot het ontmantelen van alle detentiecentra voor vluchtelingen, daar de 

centra niet geschikt zijn om migranten in te huisvesten. De Libische minister van Binnenlandse 

Zaken, Fathi Basgagha, heeft laten weten dat drie detentiecentra in Misrata, Tajoura en Khoms 

zullen worden gesloten naar aanleiding van kritiek op het terugbrengen van migranten naar het 

gebombardeerde detentiecentrum in Tajoura. Andere organisaties vrezen dat met het sluiten van 

detentiecentra de overblijvende centra overbevolkt zullen raken.69   

 

Op 25 juli sloeg er een boot om voor de kust van Libië waarbij naar schatting 150 migranten 

omkwamen. Tot nu toe de ergste bootramp in 2019. De overlevenden zijn teruggebracht naar 

Libië.70 

3.2.2 Sub-sahara, Niger 

De speciale VN rapporteur voor migrantenrechten meldde dat de onlangs genomen maatregelen 

van de Nigerese overheid – om de instroom van migranten beter te beheersen, een negatief 

gevolg had op de rechten van migranten in dat land. Door de genomen maatregelen werd migratie 

gecriminaliseerd en de bewegingsvrijheden ingeperkt.71 

 

In april vluchtten circa 20.000 Nigerianen naar de Diffa regio in Niger toen in hun land het geweld 

toenam. Eind mei gaf de UNCHR aan dat er op dat moment ongeveer 250.000 personen (118.900 

vluchtelingen, 104.300 ontheemden en 25.700 terugkeerders) zich in de Diffa regio bevonden. 

Eind mei bevonden zich ook circa 56.000 Malinese vluchtelingen in Niger, voornamelijk in  het 

westelijk deel van het land. Voor dit deel geldt nog steeds de noodtoestand.72   

3.2.3 Oost-Afrika 

3.2.3.1 Sudan  

Het aantal mensen in Sudan (zowel Sudanezen als vluchtelingen) dat humanitaire hulp nodig 

heeft, is gestegen tot meer dan 8 miljoen. Dit heeft de maken met aanhoudende burgeronrust, 

een zich uitbreidende economische crisis, toenemende prijsstijgingen en gevechten in de regio 

Darfur en in de hoofdstad Khartoum. Door de stijgende grondstofprijzen, het tekort aan contanten 

en brandstof en de verstoring van basisdiensten zorgen ervoor dat  mensen het moeilijk hebben, 

vooral binnenlandse ontheemden en vluchtelingen in het land.73 

 

De in voorgaande Migratieradar beschreven volksopstanden zijn in het afgelopen tertaal niet 

minder geworden. De opstanden gaan gepaard met veel geweld aan de kant van 

overheidstroepen, zelfs ziekenhuizen worden aangevallen. De demonstraties vonden door het hele 
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land plaats.74 Op 15 juli werd in Ethiopië een vredesoverleg gehouden en zijn de strijdende 

partijen tot een voorlopig akkoord gekomen waarbij overeen is gekomen dat de gewapende 

groeperingen betrokken zullen worden bij de verdere ontwikkeling van een overgangsregering.75 

Op 17 augustus 2019 ondertekenden de verschillende partijen een overeenkomst waarbij een 

nieuwe interim-regering werd gecreëerd die door burgers zal worden geleid.76 Op 21 augustus 

heeft Tsjaad haar grens met onder andere Sudan gesloten om de instroom van 

vluchtelingen/migranten tegen te gaan.77 

 

Sudan als transitland 

Sudan blijft een belangrijk opvang- en doorstroomland voor migranten uit de Hoorn van Afrika die 

op weg zijn naar Libië en/of Europa.78 Sudan vangt meer dan 3 miljoen mensen op, zowel uit 

eigen land als uit omringende landen.79 Sudan heeft haar grensovergangen met Eritrea in juni  

weer opengesteld, na een overleg tussen de twee regeringen.80 

3.2.3.2 Eritrea  

Ondanks de ondertekening van het akkoord met Ethiopië een jaar geleden (Joint Declaration of 

Peace and Friendship) heeft dit niet geleid tot een zichtbare verbetering van de 

levensomstandigheden van de gewone burger, en zijn er ook geen signalen dat er binnenkort iets 

zal veranderen. Volgens de VN rapporteur voor Eritrea zal voorlopig de uitstroom van Eritreeërs uit 

Eritrea voortduren zolang de mensenrechtensituatie in het land niet verbetert en de regering geen 

veranderingen implementeert met betrekking tot de basisvrijheden. Honderden mensen per 

maand blijven dan ook het land ontvluchten, zegt de rapporteur in haar jaarverslag aan de 

Mensenrechtencommissie van de VN.81 

 

Nog steeds is de nationale dienstplicht een van de belangrijkste redenen voor migratie. De 

rapporteur sprak verder haar grote bezorgdheid uit over het voortgezette gebruik van onbepaalde 

en willekeurige detentie en verdwijningen.82 

 

Somalië en Djibouti stellen tegenwoordig goede relaties te onderhouden met de Eritrese overheid 

en weigerden in juli 2019 een resolutie te ondertekenen die het mandaat van de VN-rapporteur 

voor Eritrea zou verlengen. Echter door het ingrijpen van een aantal landen, waaronder Nederland 

werd het mandaat alsnog verlengd.
83

 

Het Mixed Migration Center meldt dat de grensovergangen met Ethiopië per april 2019 zijn 

gesloten door de Eritrese overheid. Dit zorgt niet voor een verminderde instroom richting Ethiopië 

- het afgelopen kwartaal werden er gemiddeld 250-300 grensoverschrijdingen per dag 

geregistreerd. Sudan heeft haar grensovergangen met Eritrea in het tweede kwartaal weer 

opengesteld, na een overleg tussen de twee regeringen.84 

 

De UNHCR besloot in mei 2019 Eritrese vluchtelingen naar een opvangkamp in Niger te sturen als 

onderdeel van een hervestigingsplan. De Eritrese overheid gaf aan dit besluit onaanvaardbaar te 
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vinden. De regering gaf verder aan dat er migranten vrijwillig terugkeerden uit Libië en dat de 

UNHCR snel met een plan moest komen voor een geschikte opvangregeling. 85 

3.2.4 Midden-Oosten 

3.2.4.1 Jemen  

Politieke- en veiligheidssituatie 

In juni 2019 zijn de Verenigde Arabische Emiraten begonnen hun militaire aanwezigheid in coalitie 

onder leiding van Saoedi Arabië te verminderen. De afgelopen vier jaar heeft Saoedi Arabië in het 

conflict in Jemen sterk geleund op de VAE met betrekking tot luchtaanvallen, inlichtingenwerk, 

grondoperaties en het trainen van anti-Houthi eenheden. De VAE besloot tot terugtrekking in 

verband met de toegenomen spanningen tussen Iran en de VS.86 De VAE vrezen zelf steeds meer 

risico te lopen om het slagveld te worden in een groter wordend conflict.87 

Sinds het Hodeidah deal eind 2018 was er een staakt-het-vuren afgekondigd in Hodeidah. Echter 

dit staakt-het vuren is in half mei 2019 weer geschonden door oplaaiende gevechten tussen de 

Houthi’s en de Saoedisch coalitie, nadat de Houthi’s de verantwoordelijkheid geclaimd hadden voor 

een drone-aanval op twee olie Saoedische pompinstallaties.88 Volgens de deal zouden de Houthi’s 

en de coalitietroepen zich moeten terugtrekken.89 Ook behelst de deal, naast de terugtrekking van 

de strijdende partijen uit Hodeidah en de Houthi’s uit Sana’a ook de uitwisseling van 

krijgsgevangenen en de het vrijgeven van de vlieghaven in Sana’a.90 

Eind juni 2019 beschuldigde President Abdrabu Mansur Hadi de speciale VN-gezant Martin Griffiths 

ervan partij te trekken voor de Houthi’s. De Houthi’s zouden volgens Hadi de controle in Hodeidah 

hebben overgedragen aan troepen die loyaal aan hen waren hetgeen de VN oogluikend zou 

hebben toegelaten.91 

Begin juli 2019 zijn de coalitietroepen waaronder de VAE begonnen met de terugtrekking in 

Hodeidah begonnen. 

Op 1 augustus 2019 hebben de Houthi’s meerdere raketaanvallen uit op doelen in Aden, waarbij 

minstens 49 doden vielen. Een van de aanvallen was op een militaire parade. De Jemenitische 

Hadi-regering stelt dat de Houthi’s bij deze aanvallen gesteund zijn door andere groeperingen 

zoals Al-Qaida en IS maar ook de Iraanse regering. Op 10 augustus 2019 hebben Zuidelijke 

separatisten, de Southern Transitional Council (STC), gesteund door de Verenigde Arabische 

Emiraten, het presidentiële paleis van de internationaal erkende regering in Aden ingenomen. 

Omdat de havenstad Aden een belangrijk punt is voor de aanvoer van graan en brandstof en het 

de afgelopen jaren een relatief stabiele situatie kende, dreigt er opnieuw een ernstige situatie te 

ontstaan.92 93 

 

Humanitaire situatie 

Volgens een VN rapport uitgebracht in juni 2019, zouden er de afgelopen 5,5 jaar 7500 kinderen 

zijn gedood als gevolg van luchtaanvallen, raketaanvallen, gevechten, zelfmoordaanslagen, mijnen 

en andere explosieven. In de periode 1 juli 2019-13 juli 2019 waren er 2.123 huishoudens 

ontheemd geraakt (12.738 individuen).94 
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3.2.4.2 Turkije  

Nadat  İmamoğlu de eerste burgemeestersverkiezing van 31 maart 2019 als winnaar uit de bus 

kwam, verklaarde Erdoğan de overwinning van İmamoğlu echter ongeldig en beschuldigde de 

oppositie van fraude en steun aan terrorisme.95 De Hoge Kiesraad bepaalde vervolgens onder druk 

van de AKP-regering dat er nieuwe burgemeestersverkiezingen gehouden moesten worden.
96

 Op 

23 juni 2019 won kandidaat Ekrem İmamoğlu van de oppositiepartij CHP de 

burgemeestersverkiezing in Istanbul voor de tweede keer.  

 

Istanbul is een belangrijke stad, zowel politiek als economisch. Het bestuur over Istanbul wordt 

gezien als een belangrijke stap naar uiteindelijk het bestuur over heel Turkije.  Erdoğan, die zelf 

burgemeester van Istanbul was, daarna de overstap maakte naar het premierschap en daarna 

naar het presidentschap in Ankara, vreest dat de oppositie verder de macht zou kunnen krijgen in 

Turkije.97 Pogingen van Erdoğan de oppositie tijdens deze verkiezingen te verzwakken en te 

beschuldigen van fraude en terrorisme, blijken een averechts effect op de uitslag te hebben gehad. 

 

Gülen 

Begin juli 2019 heeft de Turkse overheid opdracht gegeven voor de arrestatie van 176 militaire 

functionarissen op verdenking van banden met de Gülenbeweging. Volgens de Turkse Minister van 

Binnenlandse  Zaken, Süleyman Soylu, zijn er in 2019 tot nu toe 9.903 anti-FETÖ operaties 

uitgevoerd. 

In juni 2019 veroordeelde een rechtbank in Ankara  151 Gülen-verdachten tot levenslange 

gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij de coup van 2016. De veroordeling van 128 van hen 

voor “schending van de grondwet” en “poging tot moord op de president”, leidt tot een zwaarder 

regime in de gevangenis.98 

 

Turkije als opvang-  en transitland 

In de afgelopen tijd verscherpt de houding van de bevolking en het beleid tegenover de met name 

Syrische vluchtelingen in Turkije. De Turkse overheid heeft de registratie van Syrische 

vluchtelingen aan banden gelegd waardoor het moeilijker is geworden voor deze groep om 

bescherming te krijgen van de Turkse overheid.  In de afgelopen weken werden in Istanboel 

controles uitgevoerd, waarbij duizenden irreguliere migranten uit de stad werden verwijderd. In dit 

proces vonden gedwongen uitzettingen naar Syrië plaats.99  

3.2.4.3 Jordanië  

Op 4 augustus 2019 waren er ruim 660.000 Syrische vluchtelingen geregistreerd in Jordanië, 

waarvan 123.000 in kampen en 537.000 buiten kampen. Deze situatie is vergelijkbaar met het 

voorgaande tertaal.100  

Sinds het openen van de Jaber/Nassib-grenspost tussen Jordanië en Syrië zouden ongeveer 

20.000 Syriërs zijn teruggekeerd, van wie 14.000 in 2019. De meeste Syriërs willen echter niet 

terug vanwege de dienstplicht en het gebrek aan ‘services and opportunities’.101 Sinds 2016 zijn er 

meer dan 146.000 werkvergunningen verstrekt aan Syriërs.102 
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3.2.4.4 Libanon  

Op 31 juli 2019 waren ruim 926.000 Syrische vluchtelingen geregistreerd in Libanon, verdeeld 

over ongeveer 211.000 huishoudens. Een lichte afname in vergelijking met eind maart 2019.103 

 

In Libanon lijkt de druk te worden opgevoerd op Syriërs om te vertrekken naar Syrië. Zo kunnen 

werkgevers die illegale Syriërs in dienst hebben nu een boete krijgen, maar een Libanese 

onderzoeker betwijfelt of dit leidt tot terugkeer naar Syrië.104 Eind juli/begin augustus zijn 

ongeveer duizend Syriërs teruggekeerd naar Syrië.105 Redenen voor Syriërs om niet terug te willen 

keren zijn angst voor de dienstplicht, arrestaties en het ontbreken van basisvoorzieningen als 

schoon water, onderwijs en gezondheidszorg.106 

 

De Libanese Supreme Defense Council heeft in het voorjaar een decreet uitgevaardigd waar staat 

dat  Syriërs die zonder geldige documenten na 24 april Libanon inreizen, worden uitgezet. In de 

maand mei zouden 300 Syriërs zijn uitgezet uit Libanon.107 Ook kunnen Syrische kinderen die niet 

geboren zijn in Libanon en jonger zijn dan 15 jaar geen legaal verblijf meer krijgen op grond van 

de Libanese sponsor van hun ouders.108  

3.2.4.5 Irak 

IS lijkt steeds actiever te worden in Irak (en Syrië). Naar schatting zijn er tussen de 14.000 en 

18.000 IS-strijders actief in deze landen. Zij houden zich bezig met het vermoorden van mensen, 

plegen van zelfmoordaanslagen, het verbranden van oogsten, afpersen, kidnappen voor losgeld.109 

 

Terugkeer 

De IOM Iraq DTM Return Index, Findings Round Four, uit juli 2019 met gegevens uit maart en april 

2019 vermeldt dat het aantal terugkeerders opnieuw is gestegen, maar het aantal terugkeerders 

dat verblijft in ernstige of slechte omstandigheden is ook gestegen.110 Het totale aantal IDP’s 

bedroeg eind juni 1.607.148 personen.111 Ongeveer 300.000 van hen komen uit Mosul. Voor hen 

is twee jaar na dato terugkeer nog steeds een probleem vanwege gebrek aan huizen en gebrek 

aan nieuwe documenten die verloren gegane documenten moeten vervangen.112 

 

Minderheden in het noorden van Irak als de Yezidi’s en de Shabak hebben vooralsnog angst om 

terug te keren naar hun oorspronkelijke woonplaats van vóór de komst van IS in 2014 vanwege de 

slechte veiligheidssituatie, verwoeste landbouwgrond en gebrekkige water- en 

elektriciteitsvoorzieningen.113 

 

Irak als opvangland 

Op 31 juli 2019 bijna 229.000 Syrische vluchtelingen geregistreerd in Irak, verdeeld over 68.561 

huishoudens.114 Dit is een kleine afname in vergelijking met eind april. 
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3.2.5 Latijns-Amerika 

3.2.5.1 Colombia  

In de eerste maanden van 2019 werd duidelijk dat het vredesakkoord uit 2016 tussen de 

Colombiaanse regering en de FARC niet de langverwachte rust en stabiliteit heeft gebracht waarop 

velen hoopten. Het vertrek van de FARC uit de buiten- en grensgebieden heeft een machtsvacuüm 

gecreëerd voor  gewapende groeperingen. Omdat de Colombiaanse overheid tot en met heden niet 

bij machte is om de veiligheid in deze gebieden te waarborgen is er een situatie ontstaan waarbij 

gewapende milities en drugsbendes vechten over de controle in deze voormalige 

FARC/drugsgebieden. Het leidt tot burgerslachtoffers, verdwijningen van burgers, seksueel 

geweld, het rekruteren van minderjarigen en gedwongen verplaatsingen van burgers. Human 

Rights Watch spreekt in het rapport The War in Catatumbo van gedwongen verplaatsing van meer 

dan 40.000 burgers in de regio Catatumbo in het grensgebied met Venezuela. De onveilige situatie 

in de grensregio met Venezuela treft ook de Venezolaanse vluchtelingen die aldaar verblijven. Een 

deel van deze kwetsbare groep mensen wordt gedwongen om op cocaplantages te werken en veel 

vrouwen belanden in de seksindustrie.115 

 

Een voormalige commandant van de FARC heeft aangekondigd dat de FARC de wapens weer zal 

oppakken omdat, aldus zijn verklaring, de Colombiaanse overheid zich niet aan de 

vredesovereenkomst houdt. De commandant, Iván Márquez, was nauw betrokken bij de 

vredesonderhandelingen van drie jaar geleden. Het feit dat hij zich nu afkeert van de 

vredesovereenkomst kan een aankondiging zijn van het uiteenvallen ervan.116 

 

Een voormalige commandant van de FARC heeft aangekondigd dat de FARC de wapens weer zal 

oppakken omdat, aldus zijn verklaring, de Colombiaanse overheid zich niet aan de 

vredesovereenkomst houdt. De commandant, Iván Márquez, was nauw betrokken bij de 

vredesonderhandelingen van drie jaar geleden. Het feit dat hij zich nu afkeert van de 

vredesovereenkomst kan een aankondiging zijn van het uiteenvallen ervan.117 

 

Colombia als opvangland 

President Iván Duque kondigde op 5 augustus 2019 aan dat aan meer dan 25.000 in Colombia 

geboren Venezolaanse kinderen van wie de ouders naar Colombia zijn gevlucht, de Colombiaanse 

nationaliteit verleend zal worden.118  

3.2.5.2 Nicaragua  

In Nicaragua heerst onrust en geweld. Demonstraties gericht tegen het regime van president 

Ortega escaleerden door gebruik van zwaar geweld door de politie en pro-regeringsmilities: er 

vielen veel doden en gewonden en veel demonstranten werden aangehouden en gevangen gezet. 

In maart 2019 volgden gesprekken met de oppositionele alliantie, de zogenaamde Alianza Cívica, 

waarna afspraken werden gemaakt over de vrijlating van demonstranten en politieke 

gevangenen.119 

 

In mei  2019 kwam het daadwerkelijk tot een amnestieregeling  voor een deel van de opgepakte 

demonstranten. De amnestieregeling geldt echter voor zowel gearresteerde demonstranten als 

daders van het geweld (politieagenten en pro-regering milities). Bovendien mogen vrijgelaten 

politiek gevangenen zich niet langer bezig houden met anti-regeringsdemonstraties.120  
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In Nicaragua geldt sinds eind 2018 een de facto staat van beleg,121 hetgeen in juli 2019 werd 

bevestigd toen president Ortega verklaarde niet langer als president van het land te regeren maar 

als opperbevelhebber van de nationale politie in een politiestaat.122   

 

De Alianza Cívica wil dat de burgerlijke vrijheden worden hersteld en dat vervroegde verkiezingen 

worden uitgeschreven. President Ortega weigert echter tot en met heden gehoor te geven aan 

deze eisen: de eerstvolgende verkiezingen staan gepland voor 2021. De president is vol 

vertrouwen over de uitkomst van deze verkiezingen; zijn (Sandinista) beweging zou klaar zijn om 

de verkiezingen in 2021 te winnen.123  

3.2.5.3 Venezuela  

In het in juli verschenen rapport van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de 

Verenigde Naties (OHCHR), wordt gesproken over een schending van alle mensenrechten. De 

OHCHR is bezorgd dat de uitstroom van Venezolaanse vluchtelingen zal blijven groeien en de 

situatie van achterblijvers zal verslechteren indien verbeteringen uitblijven.124 

 

Impact Venezolanen op Aruba, Bonaire en Curaçao  

De Working Group of the Organization of American States (OAS) schrijft in haar in juli verschenen 

rapport over de regionale gevolgen van de grote uitstroom van migranten uit Venezuela dat 

verschillende Caraïbische landen de basisregels van het internationaal vluchtelingenrecht 

overtreden. Zo worden bijvoorbeeld in Curaçao Venezolanen vastgezet en gedeporteerd zonder  

dat deze mensen toegang krijgen tot een eerlijke rechtsgang in het land. Venezolanen worden niet 

geregistreerd, ontvangen daardoor geen internationale bescherming of andere verblijfsstatus, 

waardoor zij worden gedwongen tot illegaliteit.125 

 

In verband met de crisis in Venezuela heeft het kabinet op 26 april jl. besloten om in de 

Voorjaarsnota een bedrag van € 23,8 miljoen te reserveren voor bijstand aan de 

vreemdelingenketens in Aruba en Curaçao. In overleg met de uitvoerende organisaties in 

Nederland en met de landen Aruba en Curaçao legt DMB de laatste hand aan een plan van aanpak. 

Voor de IND zal dat o.a. inhouden dat in de 2e helft 2019 en in 2020 IND-ers tijdelijk worden 

uitgezonden om de immigratiediensten op Aruba en Curaçao in het asielproces te ondersteunen. 

 

Op 5 augustus jl. werd bekend gemaakt dat Curaçao en Trinidad en Tobago een akkoord hebben 

gesloten over een directe vlucht tussen de beide landen.126 Deze nieuwe directe vlucht kan 

mogelijk een nieuwe route gaan vormen voor Venezolanen die naar Curaçao willen vluchten.   

3.2.6 Balkan, Albanië  

De val van het communistische regime in 1992 was het startsein voor een grootschalige exodus 

van Albanezen naar vooral de EU. Het United Nations Development Program raamde het Bruto 

Nationaal Inkomen per capita voor 2017 op 11.886 USD. De Albanezen scoorden in 2017 hun 

'overall life satisfaction' met een rapportcijfer 4,6 uit tien punten.127  

 

                                                           
121 De juridische, grondwettelijke, grondslag ontbreekt tot en met heden. 
122 El Confidencial, State of Siege is the new “Normalicy” in Nicaragua, 28-11-2018, https://confidencial.com.ni/state-of-siege-is-the-new-normalicy-in-
nicaragua/; El Confidencial, Nicaragua: Political Reform and Elections in 2020, 30-07-2019, https://confidencial.com.ni/nicaragua-political-reform-and-
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Venezuela , Human rights in the Bolivarian Republic of Venezuela, 05-07-2019, https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/report-united-
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125
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Het land wordt geteisterd door criminaliteit en corruptie. Minister-President Rama en zijn 

Socialistische Partij worden met regelmaat in verband gebracht met corruptie en misdaad. De 

oppositie organiseert regelmatig protestdemonstraties, waarbij op 11 mei een demonstratie uit 

liep op geweld. De belangrijkste oppositiepartij, de Democratische Partij wordt echter ook in 

verband gebracht met corruptie en misdaad. Op 30 juni 2019 vonden lokale verkiezingen plaats, 

deze werden grotendeels geboycot door de oppositie. Bij deze verkiezingen werden 

onregelmatigheden gemeld.128  

 

De verwachting is dat de Europese Raad in oktober een besluit zal nemen over het starten van 

toetredingsonderhandelingen met Albanië. Het vooruitzicht is dat de Europese Raad zal besluiten 

dat Albanië niet toe is aan het starten van toetredingsonderhandelingen omdat Albanië er nog niet 

rijp voor is.129  

3.2.7 Oost-Europa, Moldavië 

Het United Nations Development Program raamde het Bruto Nationaal Inkomen per capita voor 

2017 op 5.554 USD. De Moldaviërs scoorden in 2017 hun 'overall life satisfaction' 5,3 uit tien 

punten.130  

Op 24 februari 2019 vonden parlementsverkiezingen plaats, waarbij de drie grootste partijen 

samen 81 van de 101 zetels behaalden. Het betreft de Democratische Partij van de tot dan toe 

president Plahotniuc, de pro-Russische Socialistische Partij en het pro-EU-blok genaamd ACUM. 

Uiteindelijk sloten de Socialistische Partij en ACUM in juni een regeringscoalitie met elkaar. Er 

volgde een strijd om de macht met de regering van Plahotniuc die weigerde op te stappen. Onder 

druk van zowel westerse landen als Moskou gaf de regering van Plahotniuc zich op 14 juni 2019 

gewonnen. Op 9 juli 2019 stemde het parlement in met een afzettingsprocedure tegen de 

advocaat generaal, die wordt gezien als verdediger van de belangen van de vorige president 

Plahotniuc.131 Het regime van Plahotniuc wordt over het algemeen aangemerkt als oligarchisch en 

corrupt. De nieuwe regering heeft aangekondigd corruptie te willen bestrijden. Als beloning voor 

de goede koers die het land vaart heeft de EU een bedrag van 45 miljoen euro aan hulpgelden 

toegezegd.132 

 

Op 7 augustus heeft de Koninklijke Marechaussee in Ter Apel twee Moldaviërs aangehouden op 

verdenking van mensensmokkel. De twee mannen vervoerden tien personen uit Moldavië in een 

busje. Deze tien personen hebben asiel aangevraagd.133  
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4. (Beleids)ontwikkelingen 

4.1 Europees beleid  

In onderstaande figuur zijn de belangrijkste Europese en internationale ontwikkelingen genoemd. 

Een van deze ontwikkelingen is de negatievere houding ten opzichte van Syriërs in Libanon en 

Turkije. Zo besloot de Hoge Defensie Raad van Libanon om ongeoorloofde permanente gebouwen 

te ontmantelen die vluchtelingen in Libanon opvangen.134 In Italië hebben spanningen binnen de 

regering geleid tot aanpassing van het ‘veiligheidsdecreet’ wat betreft de Italiaanse navigatiecode 

en sanctionering van personen die migranten op zee redden. In augustus is de Italiaanse regering 

gevallen. De nieuwe regering bestaat uit de sociaal democratische PD en de populistische 

vijfsterrenbeweging, wederom onder leiding van Conte. Eind juli vond een informele JBZ-raad 

plaats waarbij Frankrijk en Duitsland een voorstel deden voor een tijdelijk 

ontschepingsmechanisme en automatische herverdeling over lidstaten.135 Ondertussen zijn Italië, 

Malta, Duitsland en Frankrijk eind september tot een akkoord over de opvang van migranten 

gekomen, deze overeenkomst zal op 8 oktober worden voorgelegd aan andere Europese 

lidstaten.136 

 
Figuur 4.1 Tijdlijn Europese en internationale (beleids-)ontwikkelingen 

 

 

4.2 Nederlands beleid   

In onderstaande figuur staan de belangrijkste Nederlandse beleidsontwikkelingen genoemd. Het 

onder Nederlandse vlag varende reddingsschip Sea-Watch 3 is op 1 juni vrijgegeven nadat het in 

beslag was genomen door de Italiaanse justitie.137 Naar aanleiding van de forse toename van 

mensenhandel aangiften begin 2019 is het beleid inzake het verlenen van B8/3-

verblijfsvergunningen aan Dublinclaimanten gewijzigd.138 Daarnaast hebben de algemene 

ambtsberichten ertoe geleid dat het land gebonden asielbeleid voor Afghanistan, Iran en Libië op 

een aantal punten is aangepast.  

 
Figuur 4.2 Tijdlijn (Beleids-)ontwikkelingen in Nederland 
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