
Bijlage 1 
Uiteenzetting problematiek Eritrese cliënten LVV programma Amsterdam 
Op dit moment zijn ongeveer 46 van de 360 mensen in de opvang bij de LVV-Amsterdam van 
Eritrese afkomst. Hun (herhaalde) asielaanvragen worden in toenemende mate afgewezen door 
de IND. Er lijkt sprake te zijn van een beleidswijziging waardoor meer Eritreeërs worden 
afgewezen dan voorheen.  
 
Deze handelwijze is onbegrijpelijk aangezien de situatie in Eritrea niet is verbeterd. Eritrea is 
nog steeds een meedogenloze dictatuur waarin mensen worden gemarteld, in de gevangenis 
worden opgesloten, geronseld worden voor eeuwigdurende dienstplicht en in slavernij worden 
gehouden.  
 
Voor de Eritrese asielzoekers is de toename van afwijzingen door de IND rampzalig, omdat zij 
hierdoor in een complete juridische lock down geplaatst worden: Nederland staat hun niet toe 
hier te blijven, maar kan hen ook niet terugsturen naar Eritrea. Amnesty International buigt zich 
op dit moment over een aantal dossiers en schrijft een nieuw rapport hierover. 
 
Inmiddels is er gerede vrees dat er binnen het LVV-programma ook geen oplossing gevonden 
gaat worden voor dit probleem, aangezien de afgevaardigden van DT&V en IND, stakeholders 
in het LVV-project, geen centimeter blijken te kunnen afwijken van het landelijke asielbeleid. De 
Eritrese asielzoekers zullen na beëindiging van de LVV-opvang op straat komen te staan, 
onuitzetbaar maar tot nu toe zonder enig perspectief op een normaal leven in Nederland.  
Voor uw informatie zetten we hieronder kort uiteen welke casuïstiek hier aan de orde is 
 

1. Het kan hierbij gaan om mensen van wie de Eritrese nationaliteit niet betwist wordt door 
de IND, maar die volgens de IND hun identiteit niet met documenten kunnen bewijzen. 
In een enkel geval kunnen zij in Eritrea woonachtige familieleden vragen om 
bewijsmateriaal voor hun identiteit te vergaren en op te sturen. Lang niet iedereen durft 
deze stap te nemen, omdat familieleden met vergeldingsmaatregelen van de Eritrese 
autoriteiten te maken kunnen krijgen en in levensbedreigende problemen kunnen 
komen. Helaas zijn daar genoeg voorbeelden van: de moeder van de jongen die haar 
vraagt om een bepaald document op te sturen, zit twee dagen later in de gevangenis. 
Maar ook als er wel een document bemachtigd is dat hun identiteit aannemelijk kan 
maken, is dit in de meeste gevallen niet voldoende bewijskrachtig voor de IND. 
Ondanks het feit dat hun Eritrese nationaliteit niet betwist wordt, wordt hun geen 
verblijfsvergunning verleend.  

 
2. Het kan ook gaan om mensen van wie nationaliteit en identiteit niet betwist worden 

door de IND, maar die geen voor de IND aanvaardbaar vluchtmotief kunnen produceren. 
Zo zijn er de – vaak zeer jeugdige – vluchtelingen die trachten te ontkomen aan de 
Eritrese dienstplicht, die internationaal te boek staat als een instrument van levenslange 
uitbuiting en slavernij. Zij vinden echter vaak niet de juiste woorden om aan de IND 
duidelijk te maken waarom zij willen ontkomen aan deze dienstplicht, en dus wordt hun 
geen verblijfsvergunning verleend. 

 



3. Het kan ook gaan om mensen die, kind van Eritrese ouders maar opgegroeid in 
Ethiopië, gedurende de oorlog tussen beide landen in de jaren negentig met hun 
Eritrese ouders gedeporteerd zijn naar Eritrea. Zij waren daar echter niet welkom, 
werden niet geregistreerd, zijn uitgebuit en erger, en zijn vervolgens uit Eritrea gevlucht. 
Zij hebben nooit enig bewijs ontvangen van hun Eritrese nationaliteit, en zetten alles in 
het werk, en zij zijn daar vaak al vele jaren mee bezig, om toch documenten te 
verkrijgen die hun Eritrese nationaliteit aannemelijk kunnen maken. Wat zij alsnog aan 
documenten bijeen weten te krijgen, kan de IND echter meestal niet overtuigen, zodat 
zij na al deze jaren nog steeds geen verblijfsvergunning gekregen hebben. 

 
Voor de ongeveer 46 mensen in de opvang bij de LVV-Amsterdam van Eritrese afkomst is het 
van groot belang dat er een oplossing wordt gevonden voor hun asielaanvraag. Als Amsterdam 
en in groter verband Nederland, wil voorkomen dat deze mensen op termijn in een uitzichtloze 
positie op straat komen te staan, moeten er beleidsaanpassingen worden gezocht.  
 
 
  
  


