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Programma Vreemdelingen: Lessons learnt van de Havenstraat
Geacht raadslid,
Per I juli 2015 is de Gemeente van plan het Programma Vreemdelingen te starten.
De belangrijkste les van het experiment-Havenstraat was voor ons dat we zicht kregen
op hoeveel er NIET terug konden.
De Havenstraat was ook bedoeld om de mensen die geen asiel hadden gekregen, maar niet
terug konden, aan een oplossing te helpen. Aanvankelijk stelde de staatssecretaris tegen de
burgemeester dat dit heel weinig afgewezen vluchtelingen zou betreffen, (ze waren immers
zeer zorgvuldig afgewezen) , maar dat met die mensen heel coulant zou worden omgegaan.
Hoeveel vluchtelingen niet terug bleken te kunnen, is door de burgemeester helaas nooit
expliciet gemaakt.
Wel stelde de burgemeester op 29 januari dit jaar tegen de commissie Algemene Zaken dat
van de 159 mensen er 'zeker 60' terug hadden gekund naar hun land. Eerder noemde hij een
getal van 50. Dit is gebaseerd op onderzoek van de IND, samen met Vluchtelingenwerk
Nederland en ambtenaren van de burgemeester.
Door dit getal te noemen erkent de burgemeester ook dat van de overige ongeveer honderd
niet vaststaat dat ze voldoen aan de minimale internationale eisen voor gedwongen terugkeer:
Zeker weten dat ze niet in een onmensleijke of gevaarlijke situatie terechtkomen.
Update: Die 50 of 60 die wel terug zouden kunnen, zijn volgens de IND in meerderheid
Ethiopisch. Inmiddels blijkt echter dat de Ethiopische ambassade niet meer meewerkt aan hun
terugkeer, omdat ze menen dat de meesten van hen Eritreërs zijn. Daarmee is het aantal dat
'terug kan' gedaald van ongeveer 60 naar 30 of minder.
Onze conclusie: Van de 159 kunnen er hooguit ongeveer 30 feitelijk uitgezet worden. Van de
overige 130 hebben tot nu toe slechts ongeveer 35 een verblijfsvergunning gekregen. Het
experiment-Havenstraat was ook bedoeld om de mensen die niet terug konden, aan een
oplossing te helpen. Voor bijna 100 van de 130 (driekwart) is dat nog steeds niet gelukt.
Dit is het Amsterdamse asielgat: Achteraf snappen we dat ongeveer 100 van het toaal van 159
via de Havenstraat een oplossing hadden moeten krijgen, die ze tot heden niet kregen.

