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Echt, Almere, Utrecht 22 oktober 2012 

 
 
 
Geachte leden van de Tweede Kamer,  
 
Namens de ± 226 Somaliërs die deelnamen aan de eerste drie tentenkampen in Ter Apel in 
november, december 2011 en mei 2012, het kamp in Den Bosch in juli 2012 en eerdere acties van 
Vluchtelingen op Straat schrijven we deze brief. We vragen uw aandacht voor onze suggesties om 
tot oplossingen te komen voor Somaliërs enerzijds en alle 'vluchtelingen op straat' anderzijds.  
 
Wij verblijven allen sinds de acties in verschillende VBL's of AZC's onder VBL-regime en kunnen elk 
moment weer op straat gezet worden. We zullen ons dan aansluiten bij de twee nieuwe kampen 
omdat we geen andere keus hebben: Ons land is nog onveilig, terugkeer is niet mogelijk, bij 
daklozeninstellingen kunnen we niet terecht, buiten slapen is verboden en in eigen 
levensonderhoud voorzien wordt ons onmogelijk gemaakt.  
Wij vinden dat wij recht hebben op een verblijfsvergunning en respect voor onze mensenrechten.  
 
Hoewel wij om onduidelijke redenen niet op straat gezet worden, gebeurt dit wel dagelijks met 
onze Somalische lotgenoten die niet deelnamen aan acties. Een einde aan het op straat zetten 
betekent duidelijk een einde aan de tentenkampen. Zo vreemd is die optie niet als je kijkt naar 
omringende EU-landen, waarover straks meer.   
 
Hierna volgen een aantal door ons gesignaleerde knelpunten en suggesties: 
 
1) Terugkeer niet mogelijk, Somalië onveilig - wij willen een verblijfsvergunning 
 
Terugkeer naar Somalië, inclusief Somaliland is niet mogelijk, zelfs minister Leers erkent dit in 
navolging van de Raad van State. Niet alleen om technische redenen –het verkrijgen van 
reisdocumenten en het regelen van de reis is niet mogelijk– maar ook om veiligheidsredenen. Er 
wordt al jarenlang niemand uitgezet en er is, hoewel de kranten soms anders suggereren, nog 
geen zicht op vrede en stabiliteit in het grootste deel van het land. Dit onderschrijven ook 
Vluchtelingenwerk en de UNHCR. Daarom vinden wij dat we recht hebben op een 
verblijfsvergunning in Nederland. 
 
Of zoals een van onze advocaten, mr L. Sinoo uit Utrecht het formuleert: 
 
"De Minister voert thans nog steeds een beleid dat uitgaat van het feit dat in Mogadishu sprake is van een 
gewapend conflict als bedoeld in artikel 15c definitierichtlijn. De Minister baseert zich o.a. op het verkort 
ambtsbericht van februari 2012. Het ambtsbericht beschrijft de veiligheidssituatie in Zuid- en Centraal 
Somalië gedurende de verslagperiode als slecht. Geregeld vonden geweldsdelicten plaats. Die kunnen 
worden gezien in een context van straffeloosheid en gebrek aan overheidsgezag in grote delen van Somalië. 
Inmiddels volgt de Minister ook de jurisprudentie van de Raad van State waaruit volgt dat terugkeer naar 



zowel het noorden als naar Zuid-en Centraal Somalië niet mogelijk is. Buitenlandse Zaken schrijft in een brief 
van 2 oktober 2012 aan het EHRM dat er vanuit de luchthaven van Mogadishu geen vluchten gaan naar 
 Zuid- en Centraal Somalië. Uitzettingen naar het noorden kunnen niet worden uitgevoerd omdat niet 
vaststaat dat de Somalilandse autoriteiten toegang verschaffen. De Minister stelt zich op het standpunt dat 
vrijwillige terugkeer mogelijk zou zijn. Het feit is echter dat vrijwillige terugkeer onmogelijk is omdat er 
immers geen sprake is van een door de Somalische autoriteiten erkende vertegenwoordiging die 
 reisdocumenten afgeeft. Dit heeft tot gevolg dat er al jarenlang geen uitgeprocedeerde Somalische 
asielzoekers kunnen terugkeren naar het land van herkomst. De Minister dient aan te geven hoe de Minister 
wenst om te gaan met deze grote groep Somalische uitgeprocedeerde asielzoekersdie thans al een jaar in 
de opvanglocaties of op straat verblijft in afwachting van door de Minister te voeren beleid". 
 
Ook vrijwillige terugkeer naar Somalië en Somaliland is niet mogelijk, hoewel de minister nog 
steeds volhoudt van wel. Over reizen via Nairobi en Mogadishu heeft de minister toegegeven dat 
dat niet lukt. Andere mogelijkheden, als die er al zijn, zouden 'illegaal' zijn, zonder officiële reis- en 
id- documenten (een deel van de reis met EU-document). Volgens de DT&V (inzake een 
individueel dossier) neemt  Somaliland bij vrijwillige terugkeerders de terugkeerpremie (± 1700 of 
2000 euro) in beslag. Dit 'land' wordt trouwens niet erkend door Nederland. Als we niet van de 
'juiste' clan zijn of dat niet kunnen bewijzen, zijn we daar ook niet veilig.  
 
 
2) VBL - Voor hoe lang? - Wij willen opvang zonder vrijheidsbeperkend regime  
Wij vinden mede om deze reden dat het niet acceptabel is dat we zo lang – een groep van 73 
mensen al tien maanden–  in een locatie onder vrijheidsbeperkend (VBL) regime moeten 
verblijven. Deze locaties en dit regime zijn bedoeld voor kortdurend verblijf van twaalf weken. Ook 
zijn ze bedoeld om aan terugkeer te werken waar in ons geval geen sprake van is. 
 
 
3) Problemen met de bewijslast - Nader onderzoek dringend nodig !  
 
Bij de beoordeling van asielverzoeken van Somaliërs gaat het vaak om de vraag: Komen wij uit 
veilig of onveilig gebied? Het merendeel van de Somaliërs van de verschillende acties heeft een 
probleem met de bewijslast hieromtrent. Serieuze bewijzen wat betreft onze herkomst worden 
onvoldoende serieus genomen of niet meegewogen.  
Het betreft bijvoorbeeld documenten uit het land van herkomst, nationaliteitsverklaringen en 
geboortedocumenten van de ambassadeur uit Brussel, getuigenverklaringen en vooral contra-
expertisen op het gebied van onze taal (taalanalyses) die onze afkomst zouden moeten aantonen.  
 
De IND doet een taalanalyse om te bepalen waar mensen vandaan komen. De meesten van ons 
zijn het niet eens met de conclusies van de IND en het Buro Land en Taal (BLT) waar zij mee 
werkt. De bewijzen die wij leveren om aan te tonen dat BLT ongelijk heeft, worden 
echter  stelselmatig van tafel geveegd. 
 
De helft van de Somaliërs van tentenkamp 1+2 heeft tegengestelde conclusies op zak 
van twee verschillende erkende taalanalyse- instellingen, het buro dat de IND hanteert, 
BLT, en de (onafhankelijke) Taalstudio.  
Met andere woorden: Bij de helft van de mensen stelt de IND dat op basis van hun taalgebruik 
geconcludeerd kan worden dat zij uit het veilig geachte Somaliland komen, zij hoeven dus geen 
asiel te krijgen. Volgens de Taalstudio komen ze echter uit onveilig gebied (Zuid/Centraal 
Somalië/Mogadishu. We hebben de mensen die andere soort bewijzen hebben niet meegeteld.  
 
Dat niet meer mensen een dergelijke contra-expertise van de Taalstudio op zak hebben, is enkel 
te wijten aan het feit dat die onderzoeken meer dan 1500 euro kosten. 
 
In bijlage 1 ziet u enkele voorbeelden van tegengestelde conclusies, in beeld gebracht door 
Graphic Designer Janna Ullrich, in het kader van een kunstproject geleid door de Libanees-Britse 



kunstenaar Lawrence Abu Hamdan. Hij werkte samen met een twintigtal Somaliërs van de 
tentenkampen. De expositie is nog te zien in Utrecht. 
 
Kritiek van deskundigen op taalgebied 
Los van het feit dat er sprake is van tegenstrijdige onderzoeksresultaten en elkaar tegensprekende 
bewijzen, is er eveneens kritiek van deskundigen op de werkwijze en betrouwbaarheid van BLT. 
 
Zo kunt u in bijlage 2 een kritisch rapport lezen van de linguïst drs Joachim Detailleur. Hij 
onderzocht op ons verzoek enkele rapporten van Buro Land en Taal en deed literatuuronderzoek. 
Dit is zojuist afgerond. Hij maakt zeer kritische kanttekeningen over de huidige werkwijze en 
betrouwbaarheid van BLT. Zo concludeert Detailleur:  
 
"De opzet en uitvoering van het taalanalyse-interview, welke als basis dient van de uiteindelijke  
taalanalyse, vertonen dermate structurele onvolkomenheden dat deze niet als valide fundament  
voor een betrouwbare taalanalyse kunnen fungeren"  
 
"De keuze van de IND om structureel moedertaalsprekers zonder enige academische taalkundige  
vooropleiding als taalanalisten in te zetten maakt de resultaten van de door de IND verrichte  
taalanalyses per definitie onbetrouwbaar en wetenschappelijk niet valide." 
 
Professor in de geschiedenis (Wellesley College in de VS)  Lidwien Kapteijns, deskundige 
(ondermeer) op het gebied van taal, cultuur en geschiedenis van Somalië stelt in bijlage 3 dat 
het taalgebruik van een Somaliër niets zegt over de herkomst van de betreffende 
persoon.  
 
Haar mening wordt gesteund door de resultaten van het eerdergenoemde kunstproject van Abu Hamdan dat 
tegelijkertijd een onderzoek was naar de taal en taalanalyses van de afgewezen Somalische asielzoekers uit 
de verschillende tentenkampen en de historische achtergrond.  
 
Aan bijgevoegd beeldmateriaal (bijlage 1) is te zien welke factoren in het persoonlijke leven van 
Somaliërs allemaal van invloed zijn op hun taal(gebruik). Ook blijkt uit dit project –de tentoonstelling 
is nog in Utrecht te zien– dat door het vroegere nomadenleven van Somaliërs, oorlog, 
hongersnoden, gedwongen verhuizing en huwelijken tussen leden van verschillende clans (in 
Somalië gebruikelijk) vrijwel niets valt te zeggen over de afkomst van een persoon als je diens taal 
beluistert. 
Mensen worden echter soms op basis van de uitspraak van een of enkele woorden door de IND 
afgewezen. Hiervan zijn ook voorbeelden te zien in de beelden van dit project (bijlage 1).  
 
Bovengenoemde argumenten vinden wij meer dan voldoende reden voor een nader onderzoek 
naar gebruik van taalanaylses en andere bewijzen in de beoordeling van iemands herkomst 
en in de asielprocedure in zijn algemeenheid. 
 
 
Op straat zetten = geen oplossing 
 
Zoals we in de inleiding al suggereerden: Er is een hele logische en makkelijke oplossing om van 
de tentenkampen af te komen: Zet geen mensen meer op straat 
 
5) Het op straat zetten van mensen die niet terugkunnen, zeker zij die onuitzetbaar zijn, is 
in onze ogen niet acceptabel, zeker nu we geen mogelijkheid hebben in eigen levensonderhoud 
te voorzien. 
Nederland en Groot Brittannië zijn de enige twee EU-landen waar mensen op straat 
gezet worden. Bij de andere EU-landen wordt mensen opvang geboden totdat ze uitgezet 
worden. Als ze niet uitgezet kunnen worden, is sprake van een sobere soort van voorziening. Zo is 
er in Duitsland de zogenoemde Duldung- status. 



Graag willen we dat u hier nader onderzoek naar doet. In GB is er voor de echt schrijnende 
gevallen wel steun, de zogenoemde 'section4support-oplossing'. In Nederland niet, behalve voor 
kinderen. 
Hier gebeurt het zelfs dat mensen in levensgevaarlijke situaties komen als ze op straat gezet 
worden zonder dat ze weten dat ze recht hebben op medische zorg of weten hoe die te verkrijgen.  
Wij vinden daarom: 
 
6) Op straat zetten van mensen die medische behandeling, medicijnen en psychische zorg 
nodig hebben, mag niet plaatsvinden zonder voldoende garantie op vervolgbehandeling. Zeker niet 
als het gaat om levensbedreigende situaties en ernstige psychische problematiek. Bij de Utrechtse 
organisatie STIL kan informatie gevraagd worden over steeds frequentere en ernstigere 
ervaringen hiermee. Ook de Amsterdamse organisatie ASKV kan u hierover nader informeren.  
 
Tot slot willen we u vragen te doen wat binnen uw vermogen ligt om onze laatste suggestie 
werkelijkheid te maken: 
 
7) Daklozenopvang in het hele land moet weer toegankelijk zijn voor dakloze 
vluchtelingen die er nu geweerd worden. Dit brengt mensen in onmogelijke situaties want ze 
kunnen nergens slapen. Op straat, in een park of op het station slapen is verboden. Dit probleem 
is verergerd nu de belastingdienst de toeslagen stopzet van mensen die iemand zonder 
verblijfsvergunning in huis hebben.  
 
Wij danken u voor de aandacht en uw inzet om uzelf te informeren. We zijn bereid een nadere 
toelichting te geven of u in contact te brengen met genoemde personen.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Abdisalam Yasin Ali, mede-oprichter van de zelforganisatie Vluchtelingen op Straat, deelnemer aan 
de actie in Den Bosch (juli jl). Tel: 06 855 11130. 
 

Samatar Abdullahi Jama, deelnemer tentenkamp 2 (december 2011 Ter Apel) en de actie in Den 
Bosch. Tel: 06 17 988 466. 
 

en Margreet Jenezon van STIL (op persoonlijke titel), mjenezon@xs4all.nl. 
De organisatie STIL uit Utrecht geeft waar mogelijk humanitaire noodhulp aan dakloze vluchtelingen 
(www.stil-utrecht.nl) en faciliteerde het eerste jaar de zelforganisatie. 
 
 
Met dank aan: 
Mr Leonie Sinoo, advocaat Utrecht 
Professor Lidwien Kapteijns, Wellesley College VS 
Drs Joachim Detailleur, LADO- deskundige (Language Analyses for the Determination of Origin)  
Rian Ederveen van Stichting LOS (www.stichtinglos.nl) 
Lawrence Abu Hamdan, kunstenaar en Janna Ullrich, 'Graphic Designer' van  
het Project: Conflicted Phonemes: language analysis en voice mapping, nog te zien tot 16 dec bij Casco 
en Suzanne Tiemersma en Sanne Oorthuizen van Casco – Office for Art, Design and Theory 
Nieuwekade 213-215, Utrecht Tel: 030 231 9995, www.cascoprojects.org 
 
Bijlagen: 
 
Bijlage 1: • Digitale versie van een deel van Conflicted Phonemes: language analysis en voice mapping.  
Met voorbeelden van positieve vs negatieve conclusies van verschillende taalanalyse- instanties betreffende 
eenzelfde persoon. Tevens in kaart gebracht de invloeden op de taal van individuele personen. 
 
Bijlage 2: • Kritisch rapport over Buro Land en Taal van Joachim Detailleur 
 
Bijlage 3: • Verklaring van Lidwien Kapteijns over het herleiden van de herkomst uit de taal van Somaliërs 


