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Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van 
Justitie en Veiiigheid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met 
aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking 
behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de 
algemene situatie in Eritrea.

Ik verzoek u de onderstaande onderwerpen te behandelen en in uw ambtsbericht 
expliciet melding te maken van reeds door u geschreven openbaar gemaakte 
(deel)ambtsberichten over Eritrea.

Input van maatschappelijke relevante organisaties is betrokken bij de 
totstandkoming van deze brief.

In zijn algemeenheid verzoek ik u om met name in te gaan op eventuele 
veranderingen die zich hebben voorgedaan ten opzichte van het vorige 
ambtsbericht en als er geen aanwijzingen zijn van veranderingen dit ook duidelijk 
te vermelden. U kunt daarbij verwijzen naar het vorige ambtsbericht. Op deze 
wijze kan het nieuwe ambtsbericht beperkter zijn qua omvang. Daarnaast bevat 
de Terms of Reference verdiepende vragen, met name over het onderdeel 
documenten.

Mochten vragen, wegens te weinig beschikbare ofte weinig betrouwbare 
informatie niet te beantwoorden zijn dan verzoek ik u dit ook expliciet te melden.
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1. Politieke ontwikkelingen

1.1. Kunt u een beschrijving geven van de belangrijkste politieke 
ontwikkelingen en eerder aangekonigde hervormeringen in Eritrea sinds het 
vorige algemeen ambtsbericht en de informatie uit dat ambtsbericht 
actualiseren?

1.2. Kunt u ingaan op de ontwikkelingen rond de belangrijke adviseur van de 
president, Yemane Gebreab en de mogelijke implicaties hiervan?

1.3. Kunt u ingaan op de ontwikkelingen m.b.t. de verhoudingen met de 
buurlanden en andere landen die van belang zijn met betrekking tot 
ontwikkelingen in Eritrea. Is er daarbij sprake van toenadering of is er juist 
sprake van een steeds verdere isolatie van Eritrea?
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2. Veiligheidssituatie

Kunt u aangeven of er zich op dit gebied wijzigingen of ontwikkelingen hebben 
voorgedaan ten aanzien van hetgeen u in uw vorige AAB hierover heeft 
geschreven en zo ja welke?

3. Documenten

3.1. Kunt u de informatie over documenten en de organisatie van de
burgerlijke stand actualiseren middels een weergave van de veranderingen 
of ontwikkelingen ten opzichte van het vorige ambtsbericht? Het gaat daarbij 
om identificerende documenten (paspoort, identiteitskaart, residence card, 
geboorteakte, schoolpas) maar ook om andere documenten waaronder 
familierechtelijke documenten (weegkaart, inentingsboekje of andere 
geboorteregistratie in ziekenhuizen, doopaktes, geboorteaktes, 
huwelijksaktes, overlijdensaktes, voogdijverklaringen, notariële aktes) of 
andere documenten die in Eritrea gebruikelijk zijn {travel permit, bewijs van 
beëindiging nationale dienstplicht, residence clearance form en exit-visa).

3.1.1. Kunt u aangeven hoe gebruikelijk het is dat Eritreeërs over de 
genoemde documenten beschikken? Hoe groot is bijvoorbeeld de groep 
die in Eritrea over geen enkel identificerend document beschikt (dus 
geen schoolkaart, geen geboorteakte, geen identiteitskaart, geen 
residence card, geen militaire of burgerlijke travel permit, geen bewijs 
van beëindiging nationale dienstplicht en geen paspoort) en welke 
mensen of groepen betreft dit? Hoe redt deze groep zich zonder 
dergelijke documenten als zij willen reizen, overheidsdiensten willen 
afnemen of er controle door de overheid plaatsvindt (bijvoorbeeld een 
razzia gericht op dienstplichtontduikers)? Is het gebruikelijk/mogelijk om 
geruime tijd in Eritrea geleefd te hebben zonder een enkel identificerend 
document te hebben bezeten? Is het gebruikelijk/mogelijk je kinderen 
naar school te laten gaan zonder als ouders over identificerende 
documenten te beschikken of zonder dat de kinderen ingeschreven staan 
bij de overheid? Zijn er scholen die geen schoolkaart verstrekken? Is er 
een duidelijk verschil aan te geven wat betreft de gebruikelijkheid om 
documenten te bezitten tussen stadsbewoners en plattelandsbewoners of 
tussen volwassenen en minderjarigen? Kunt u bijvoorbeeld aangeven hoe
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gebruikelijk het momenteel Is dat een geboorte wordt geregistreerd in 
stedelijke gebieden en op het platteland en hoe dit eerder was? En kunt 
u bijvoorbeeld aangeven hoe gebruikelijk het is dat een huwelijk bij de 
overheid momenteel bij de overheid wordt geregistreerd in stedelijke 
gebieden en op het platteland en hoe dit eerder was? Hoe zit het met de 
identificatie van rondtrekkende nomaden? Beschikken zij over het 
algemeen niet over documenten en weten zij ook vaak aan de nationale 
dienstplicht te ontkomen?

3.1.2. Hoe wordt omgegaan met mensen die niet ieder jaar een nieuwe 
print van hun residence card aanvragen? Wat kan hiervan het gevolg zijn 
als de overheid het opmerkt? Waar is een individuele residence card 
voor nodig en waarvoor een family residence card? Als mensen die 
traditioneel of religieus gehuwd zijn hun huwelijk niet hebben laten 
inschrijven krijgen ze dan wel een family residence card? En wordt een 
kind dat bij geboorte niet is ingeschreven wel vermeld op de family 
residence card of moet zo'n kind dan eerst officieel worden 
ingeschreven? U stelde eerder dat een residence card verplicht is in 
Eritrea. Hoe gebruikelijk is het echter dat mensen niet beschikken over 
een residence card, bijvoorbeeld op het platteland?

3.1.3. Is er een invloed van het al dan niet vervuld hebben van de 
nationale dienstplicht op het verkrijgen van bepaalde documenten? Is het 
juist dat personen die hun nationale dienstplicht vervullen over het 
algemeen niet over een identiteitskaart noch over een residence card 
beschikken of beschikken zij hier incidenteel of juist regelmatig wel over?

3.1.4. Kunt u ook ingaan op eventuele risico's voor familieleden bij het 
aanvragen van documenten als er sprake is van familieleden die zich in 
het buitenland bevinden en illegaal zijn uitgereisd of anderszins in de 
negatieve aandacht staan van de Eritrese autoriteiten, bijvoorbeeld 
doordat zij de nationale dienstplicht hebben ontweken? Zijn er 
aanwijzingen dat dergelijke familieleden bij het aanvragen van 
documenten de verstrekking van het document wordt geweigerd, dat zij 
worden gestraft of zelfs dat zij zelf gedetineerd worden en zo ja, in welke 
mate komt dat dan voor?

3.1.5. Kunt u aangeven in welke mate Eritreeërs die in Ethiopië en in 
Sudan aankomen over officiële Eritrese documenten beschikken en over 
welke documenten dan precies? Kunt u ook aangeven wat de redenen 
zijn dat zij niet beschikken over officiële Eritrese documenten? Kunt u 
ook ingaan op de verschillen tussen Eritreeërs die in Sudan aankomen en 
die in Ethiopië aankomen en de redenen waarom de laatste groep, zoals 
u in uw vorige ambtsbericht schreef, over het algemeen veel vaker over 
Eritrese documenten beschikt? Kunt u ook aangeven gedurende welke 
periode het is voorgekomen dat de Ethiopische autoriteiten de 
documenten van Eritreeërs bij registratie hebben ingenomen en deze niet 
meer teruggaven? Komt dit nog altijd voor of zijn dergelijke praktijken 
nu volledig beëindigd?

3.1.6. Kunt u nagaan om welke redenen Eritreeërs die zijn gevlucht vaak 
niet (meer) beschikken over officiële documenten terwijl ze deze volgens 
de informatie uit uw vorige ambtsbericht in Eritrea vaak wel gehad 
zouden moeten hebben. Moeten zij deze documenten afstaan aan 
mensensmokkelaars, denken zij zelf dat het beter is om geen 
documenten te hebben, worden ze door de autoriteiten in Sudan of 
Ethiopië in beslag genomen of is het aannemelijk (en zo ja voor welke
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groep personen dan precies) dat zij nooit over die documenten beschikt 
hebben (zie ook vraag 3.1.1.)?

3.1.7. Is het juist dat bij het overlijden van de ouders of bij het niet meer 
zelf kunnen zorgen voor de kinderen door de ouders het in Eritrea 
gebruikelijk is dat de zorg voor de kinderen (en daarmee ook de voogdij) 
wordt overgenomen door naaste familieleden (in de volgorde zoals in de 
TCCE en ook in het nieuwe Burgerlijke Wetboek van Eritrea is 
aangegeven)? Is het juist dat dit zelden of nooit in een officiële 
voogdijverklaring wordt vastgelegd omdat het immers al wettelijk is 
vastgelegd en bovendien cultureel gebruik is? Is het dus juist dat een 
formele voogdijverklaring eigenlijk alleen wordt opgesteld als er een 
conflict ontstaat over de voogdij of in het zeer uitzonderlijke geval dat er 
in het geheel niemand van de familie bereid of in staat is de zorg voor de 
kinderen op zich te nemen?

3.1.8. In uw vorig ambtsbericht sprak u over het afnemen en opslaan 
van vingerafdrukken in het centrale bevolkingsregister. Wat zijn de 
ontwikkelingen hieromtrent?

3.1.9. In hoeverre bestaat in Eritrea de mogelijkheid om een document 
met foutieve gegevens (personalia, geboortedatum) te laten corrigeren 
bij de afgevende instantie en hoe zijn daarvoor de procedures?

3.1.10. Kunt u ook nogmaals ingaan op de mogelijkheden voor fraude met 
documenten in Eritrea en de eventuele betrokkenheid van de Eritrese 
autoriteiten zelf hierbij (het frauduleus beschikbaar stellen van op zich 
echte documenten)?

3.1.11. Kunt u ingaan op de procedures die gevolgd worden bij de afgifte 
van nationaliteitsverklaringen door de Eritrese autoriteiten/ambassades. 
Er zijn aanwijzingen dat nationaliteitsverklaringen worden afgegeven 
zonder dat de Eritrese herkomst van mensen grondig is onderzocht. Kunt 
u dat bevestigen?
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4. Mensenrechten

Kunt u daar waar relevant, bij de hieronder genoemde onderwerpen, aandacht 
besteden aan de positie van minderjarigen?

4.1. Juridische context
4.1.1. Verdragen
4.1.2. Grondwet
4.1.3. Overige nationale wetgeving

4.1.3.1. In uw vorige ambtsbericht ging u ten aanzien van zaken als 
huwelijk, voogdij en dergelijke nog uit van regels zoals geformuleerd in de 
Transitional CivH Code of the State of Eritrea (TCCE). Volgens onze 
informatie is sinds mei 2015 echter de nieuwe C/V/7 Code in Eritrea in 
werking getreden. Is dit juist en zo ja, kunt u aangeven wat de gevolgen 
hiervan zijn? Op welke gebieden zijn veranderingen opgetreden? Ons is 
bijvoorbeeld bekend dat de procedures voor het toewijzen van het 
vaderschap door de moeder nu anders zijn dan onder de TCCE. Kunt u 
ingaan op de belangrijkste verschillen en ook aangeven of er sprake is van 
overgangsrecht? Geldt voor kinderen geboren voor mei 2015 bijvoorbeeld 
de voogdijregeling van de TCCE en voor kinderen geboren na mei 2015 de 
voogdijregeling uit het nieuwe Burgerlijk Wetboek of zijn er 
overgangsregelingen vastgesteld?
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4.2. Toezicht en rechtsbescherming Directie Dienstverienen
Afdeling Expertise

4.3. Naleving en schendingen Team Onderzoek en Expertise 
Land en Taal

4.4. Vrijheid van meningsuiting - Datum

4.5. Vrijheid van vereniging en vergadering
9 januari 2018

Ons kenmerk

4.6. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 2183143

Kunt u aangeven of er zich op bovenstaande gebieden (4.2 - 4.6) wijzigingen 
of ontwikkeiingen hebben voorgedaan ten aanzien van hetgeen u in uw vorige 
AAB hierover heeft geschreven en zo ja weike?

4.7. Bewegingsvrijheid

4.7.1. Kunt u in aangeven of er zich op dit gebied wijzigingen hebben 
voorgedaan ten aanzien van hetgeen u in uw vorige AAB hierover heeft 
geschreven en zo ja welke wijzigingen?

4.7.2. Kunt u de informatie over (ii)iegale in- en uitreis actuaiiseren en 
ingaan op controieprocedures? Op welke wijze en waar (welke locaties 
aan de grens) vindt in de praktijk iliegale uitreis plaats? Is dit overai een 
moeilijke onderneming of juist op meerdere piaatsen reiatief eenvoudig? 
Zijn er grote verschillen wat betreft grensbewaking van de iandsgrenzen 
met Sudan en Ethiopië? Is er verschii in behandeling van degenen die 
een poging tot het veriaten van het land hebben ondernomen in de 
richting van Sudan of Ethiopië?

4.7.3. Kunt u aangeven of de interne bewegingsvrijheid van mensen in 
Eritrea tijdens de verslagperiode is gewijzigd en zo ja in weik opzicht? 
Heeft de trend van een toenemende bewegingsvrijheid in Eritrea zich 
voortgezet?

4.7.4. Kunt u ook aangeven of het in de praktijk makkeiijker is geworden 
om het iand te veriaten en er weer binnen te komen?

4.8. Rechtsgang

4.9. Arrestaties, bewaring en detenties

4.10. Mishandeling en foltering

4.11. Verdwijningen en ontvoeringen

4.12. Bultengerechtelijke executies en moorden

4.13. Doodstraf

Kunt u aangeven of er zich op bovenstaande gebieden (4.8 - 4.13)
wijzigingen of ontwikkelingen hebben voorgedaan ten aanzien van hetgeen u in
uw vorige AAB hierover heeft geschreven en zo ja weike?

5. Positie van specifieke groepen
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5.1. Leden van oppositiepartijen / politieke activisten
Directie Dienstverienen
Afdeling Expertise

5.2. Etnische minderheden
Team Onderzoek en Expertise 
Land en Taal

5.3. Religieuze minderheden Datum
9 januari 2018

5.4. Vrouwen Ons kenmerk 
2183143

5.4.1. Kunt u de informatie over FGM actualiseren? In hoeverre komt 
FGM nog voor? Bij welke bevolkingsgroepen or religieuze groepen? Wie 
beslissen over het laten plaatsvinden van FGM en wat is het 
overheidsbeleid en wat zijn de beschermingsmogelijkheden?

5.5. LGBT

5.6. Alleenstaande minderjarigen

Kunt u in aangeven of er zich bij bovengenoemde groepen (5.1 - 5.6) 
wijzigingen of ontwikkelen hebben voorgedaan ten aanzien van hetgeen u in 
uw vorige AAB hierover heeft geschreven en zo ja welke? Kunt u, daarbij waar 
relevant, bij de hieronder genoemde groepen aandacht besteden aan de positie 
van minderjarigen?

5.7. Dienstplichtweigeraars en deserteurs.
5.7.1. Kunt u aangeven of er zich op dit gebied wijzigingen of 
ontwikkelingen hebben voorgedaan ten aanzien van hetgeen u in uw 
vorige AAB hierover heeft geschreven en zo ja welke?

5.7.2. In hoeverre komt het voor en is het aannemelijk dat bepaalde 
categorieën personen (bijvoorbeeld plattelandsbewoners) die formeel wel 
dienstplichtig zijn in de praktijk niet door de overheid worden 
opgeroepen of gedwongen om hun dienstplicht te vervullen? Gaat dit om 
grote groepen of betreft het slechts individuele uitzonderingen?

5.8. Ethiopiërs en mensen van gemengde afkomst

6. Vluchtelingen en ontheemden

Kunt u aangeven of er zich op dit gebied (6.1 - 6.2) wijzigingen of ontwikkelingen 
hebben voorgedaan ten aanzien van hetgeen u in uw vorige AAB hierover heeft 
geschreven en zo ja welke?

6.1. Ontheemden- en vluchtelingenstroom

6.2. Opvang in de regio
6.2.1. Kan men (lang) in Sudan of Ethiopië verblijven zonder daar door 

de autoriteiten te worden geregistreerd?
6.2.2. Kunt u ingaan op de gedwongen uitzettingen van Eritreeërs door 

Sudan en toelichten wat er met deze mensen na terugkomst in Eritrea 
gebeurd is?
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6.3. Activiteiten internationale organisaties
6.3.1. Kunt u aangeven wat het standpunt is van de UNHCR t.a.v. 
terugkeer van afgewezen asielzoekers uit Eritrea?

6.4. Terug keer
6.4.1. Wat is er nu bekend over de behandeling bij terugkeer van 

personen die in het buitenland hebben verbleven en/of waarvan bekend is, 
dan wel vermoed wordt, dat zij asiel in het buitenland hebben 
aangevraagd? Ondervinden uitgeprocedeerde asielzoekers die terugkeren 
problemen met de autoriteiten. Is bekend hoeveel (welk percentage van) 
terugkerende asielzoekers problemen hebben ondervonden en welke 
problemen dit betrof? Zijn er veranderingen opgetreden ten aanzien van de 
situatie ten tijde van uw vorige ambtsbericht?

6.4.2. Kunt u ingaan op het risico en de mate van bestraffing bij 
terugkeer na legale uitreis, bij louter illegale uitreis, en bij illegale uitreis in 
combinatie met het niet (volledig) vervuld hebben van de nationale 
dienstplicht?

6.4.3. Van welke categorieën mensen is bekend dat zij zonder problemen 
kunnen terugkeren? Is er daarbij onderscheid te maken tussen iemand die 
gedwongen terugkeert of iemand die vrijwillig terugkeert? Kunnen 
personen die (minstens een jaar) in Sudan of Ethiopië hebben verbleven 
veilig terugkeren? Kunnen alle mensen die langer dan drie jaar in het 
buitenland hebben geleefd zonder problemen veilig terugkeren?

6.4.4. Heeft er in de verslagperiode (gedwongen) terugkeer 
piaatsgevonden van Eritreeërs vanuit westerse ianden? Zo ja, is bekend 
wat er met deze terugkeerders is gebeurd?
In uw vorige ambtsbericht schreef u over de praktijk van de vrijwillige 
terugkeer naar Eritrea zonder verdere repercussies, na het ondertekenen 
van een spijtbetuiging en het betalen van de diasporatax. Kunt u aangeven 
in welke mate dit plaatsvindt? Wordt dit ook door andere landen en/of 
organisaties bevestigd? Kunt u aangeven hoe de controle op het voldoen 
aan de twee genoemde voorwaarden in de praktijk plaatsvindt? Kan 
worden aangegeven hoe men dan feitelijk terugkeert (alleen per vliegtuig 
of ook over land) en hoe de controle aan de grens dan verloopt? Wat zijn 
de repercussies van het ondertekenen van de spijtbetuiging zodra men 
terug in Eritrea is? Kunt u de informatie over de residence clearance form 
en de mensen die hiervoor in aanmerking komen actualiseren?

6.4.5. In uw vorige ambtsbericht meldde u ook dat talrijke Eritreeërs 
zonder problemen tijdelijk terugkeren naar Eritrea voor vakantie of 
familiebezoek en dat zich onder hen ook asielstatushouders bevonden. Is 
hier inmiddels meer concrete informatie over? Kunt u aangeven in welke 
periode deze terugkeerders asiel hebben gekregen? Betreft het al tot 
Nederlander genaturaliseerde Eritreeërs of kinderen van al jaren geleden 
gevluchte Eritreeërs of betreft dit ook recent gevluchte Eritreeërs die nog 
niet over een buitenlands paspoort beschikken?

7. Mensenhandel
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Directie Dienstverlenen
Indien u vragen heeft over bovengenoemde aandachtspunten kunt u contact Afdeling Expertise

opnemen met Team Onderzoek en Expertise Land en Taal. Team Onderzoeken Expertise
Land en Taai

De Staatssecretaris va ustitie en Veiligheid, Datum
9 januari 2018

Ons kenmerk
2183143
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