
jaar al uitgemaakt dat acht maanden
uitstel van vertrek op het randje is.
Dus nu, na ruim een jaar en zonder
perspectief op verbetering op korte
termijn – en dan formuleer ik het nog
optimistisch – moet naar het idee
van mijn fractie het uitstel-van-
vertrekbeleid worden omgezet in
VVTV-beleid. Daarvoor vind ik ook
steun in de VVTV-indicatorenbrief
van de staatssecretaris zelf. Daarin
staat in verband met burgeroorlogen:
’’Er is in het algemeen pas aanlei-
ding voor een VVTV-beleid, indien de
oorlog het dagelijks leven in het land
dermate ontwricht dat humanitair
onverantwoorde risico’s optreden.’’
Ik kan u wel zeggen dat wij het
allemaal erover eens zijn dat het hier
gaat om meer dan een humanitaire
ramp als gevolg van de hongers-
nood. Amnesty International laat er
bijvoorbeeld geen onduidelijkheid
over bestaan dat er grove
mensenrechtenschendingen door de
regering plaatsvinden. Journalisten
en Unita-aanhangers worden
vervolgd, alle jonge mannen worden
gerekruteerd, desertie wordt zwaar
gestraft en ook Unita dwingt mannen
in het leger en vrouwen in de
prostitutie. Burgerdoelen worden niet
gemeden in de oorlogsvoering en op
het vliegveld worden vertrekkende
en aankomende Angolezen aange-
houden en gescreend op politieke
sympathieën. Hoeveel meer
indicatoren heb je nog nodig voor
een VVTV-beleid? De staatssecretaris
zegt dat hij wil wachten op nieuwe
duidelijkheid. Nu vind ik het gek als
er net een ambtsbericht in juni is
verschenen, om dan weer te gaan
zitten wachten op een volgend
ambtsbericht, terwijl het uitstel-van-
vertrekbeleid eigenlijk zijn rechtma-
tige termijn al lang gepasseerd is.
Het lijkt mij dan ook dat wij niet
langer moeten wachten met het
instellen van een VVTV-beleid voor
Angola en dat wij dat nu moeten
doen. Mocht de staatssecretaris niet
bereid zijn de Kamer tegemoet te
komen, dan is mijn fractie van plan
om hierover een motie in te dienen
in het plenaire debat.

De heer Wijn (CDA): Wil mevrouw
Halsema die motie indienen, nadat
de staatssecretaris eventueel op
basis van een nieuw ambtsbericht tot
een bepaalde conclusie gekomen is
of wil zij dat nu forceren?

De voorzitter: Dat is een kwestie
van nu luisteren naar de staatssecre-

taris en verder kijken hoe de dingen
lopen.

De heer Wijn (CDA): Ik heb dat
antwoord nodig om de beantwoor-
ding van de staatssecretaris op mij te
kunnen laten inwerken en om
eventueel te interrumperen.

Mevrouw Halsema (GroenLinks): Er
is in juni een ambtsbericht versche-
nen. Ik vind dit geen argument om te
zeggen dat er nu gewacht moet
worden op een nieuw ambtsbericht.
Onduidelijkheid over de informatie is
het enige criterium waarop je een
uitstel-van-vertrekbeleid kunt
handhaven. Die duidelijkheid is net
verschaft door een ambtsbericht en
door de UNHCR. Ik vind dat een
uitstel-van-vertrekbeleid niet langer
is geı̈ndiceerd en dat je nu moet
overgaan tot een VVTV-beleid en niet
een halfjaar of driekwart jaar op een
ambtsbericht moet wachten, te meer
daar er natuurlijk helemaal geen
informatie meer uit Angola afkomstig
is.

Staatssecretaris Cohen: Mijnheer de
voorzitter. Ik heb er wel behoefte aan
om uiteen te zetten waarom ik
gedaan heb wat ik heb gedaan. Ik
sluit mij aan bij de woorden van de
heer Kamp dat er sprake is van een
dilemma.
Ik denk dat dit de kern is van waar
het hier over gaat. Als je dat
vervolgens op een onaardige manier
zegt, dan kun je het hebben over
jojobeleid, maar daar gaat het hier
niet om.
Waar het wel om gaat, is het
volgende. Wij hadden eind augustus
vorig jaar uitstel van vertrek
verleend, omdat we de situatie
onduidelijk vonden. Er kwam een
ambtsbericht van Buitenlandse
Zaken, waarin betrekkelijk uitvoerig
beschreven werd hoe de situatie in
Angola was, met als conclusie dáár
dat het weliswaar in grote delen van
het land zeer slecht was, maar dat
het in Luanda en de omgeving van
Luanda relatief veilig was, ook al was
in de rest van het land de situatie
slechter geworden. Kijkend ook naar
de indicatoren die er zijn – de mate
en de omvang van het geweld, en de
verdeling daarvan over het land –,
was het naar mijn gevoel mogelijk
om te zeggen dat wij het uitstel-van-
vertrek-beleid zouden opheffen. Daar
kwamen een paar dingen bij. In de
eerste plaats was dit het toen
bestaande oordeel van de UNHCR,

die uitsluitend om humanitaire
redenen zei dat je beter niet terug
zou kunnen sturen. Nu, dat is een
criterium dat niet doorslaggevend is
om te bepalen of je wel of niet
overgaat tot een VVTV-beleid. In de
tweede plaats was dit de situatie in
de andere landen om ons heen,
keurig beschreven door Buitenlandse
Zaken, waarbij het gaat om de
officiële standpunten van die landen.
Ook als je nu kijkt naar wat
VluchtelingenWerk erover zegt, dan
zie je dat daar onderscheid wordt
gemaakt tussen het officiële beleid
van die landen en misschien de
feitelijke situatie van uitzetting. Daar
kan ik mij iets bij voorstellen, omdat
het in een aantal gevallen ook niet
mogelijk is, doordat er geen
laissez-passers te verkrijgen zijn om
uit te zetten.
Dat was voor mij voldoende reden
om in het licht van het VVTV-
indicatorenbeleid te zeggen: ik
beëindig het uitstel van vertrek; er
ligt nu een ambtsbericht van
Buitenlandse Zaken en daarmee is de
onduidelijkheid voor dit moment
daar opgeheven. Kortom, dat was
mijn conclusie. Zoals u weet, was het
de laatste dag voor het reces; dat
maakte het ingewikkelder. Ook om
die reden heb ik toen een brief aan
de Kamer geschreven, waarin ik heb
gezegd: oké, zonder dat ik het nu
eens ben met dit standpunt van een
aantal fracties, ben ik bereid om de
zaak tot 1 september aan te zien.
Toen vond ik het dus zeer voor de
hand liggen om die vergadering van
31 augustus voor te bereiden. Ik
dacht toen: ik vraag aan Buiten-
landse Zaken, juist ook omdat ik
weet dat de situatie daar fluı̈de is,
om er opnieuw een update van te
geven. Die ik heb gekregen. Die
update zei twee dingen: de humani-
taire situatie is verslechterd, maar de
situatie in Luanda en omgeving is
toch nog steeds redelijk veilig. Dat
was voor mij op dat ogenblik – ook
omdat ik had gezegd: uitstel tot 1
september, en om de vergadering
van 31 augustus voor te bereiden –
reden om te zeggen: gegeven dit
oordeel van Buitenlandse Zaken
handhaaf ik mijn standpunt. Ook heb
ik ondertussen, hoewel ik daar wel
om gevraagd heb, geen nieuw
bericht van de UNHCR gekregen.
Nu, de Kamer heeft gezegd toch te
willen wachten op het bericht van de
UNHCR, als dat niet te lang op zich
laat wachten. Intussen hebben we
ook nog – de Kamer heeft dat aan
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mij gevraagd – een conceptbericht
gekregen van de UNHCR, met de
vraag om er een reactie op te geven.
Ik vond het niet verstandig om dat te
doen. Ik constateer wel dat dit
conceptbericht van de UNHCR
volstrekt anders is dan een brief die
ik vorige week heb gekregen. Ook als
je kijkt naar de conclusie die de
UNHCR nu trekt, dan is die echt van
een hele andere orde dan de
conclusie die in dat conceptbericht
stond. Als je dat ziet, moet je de
constatering maken zoals ik gedaan
heb en vandaar ook dat ik aansluit
bij de eerste woorden van de heer
Kamp, die zegt dat hier sprake is van
een dilemma. Je ziet daarin dat de
situatie in Angola ook aan verande-
ring onderhevig is. Uit het oordeel
van de UNHCR blijkt dat mensen
echt gevaar lopen, als zij nu worden
teruggestuurd. Dat was voor mij
reden om te zeggen: doorgaan met
uitstel-van-vertrek-beleid en opnieuw
– ook al ligt er nog maar een heel
vers ambtsbericht van Buitenlandse
Zaken – een ambtsbericht vragen aan
Buitenlandse Zaken.
Welnu, om die reden heb ik dat zo
gedaan. Ik denk dat ik er goed aan
heb gedaan om het nog eens op
deze manier aan u uiteen te zetten,
waarom ik het op die manier heb
gedaan. Het lijkt mij op dit ogenblik
aangewezen om uitstel-van-vertrek-
beleid als het ware opnieuw in te
zetten. Immers, er was een ambts-
bericht, maar door de verandering in
de situatie heb ik er straks behoefte
aan om dat opnieuw te bezien.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):
Voorzitter! De staatssecretaris gaat
helemaal niet in op de vraag van de
heer Wijn en mij of hier sprake is
van VVTV-indicatoren. Volgens mij is
dat het geval.

Staatssecretaris Cohen: Op de vraag
daarover heb ik wel geantwoord. Ik
vind dat de VVTV-indicatoren niet
nopen om nu over te gaan tot een
dergelijk beleid. Het enkele feit dat
een land in oorlog is of een
burgeroorlog kent, vormt onvol-
doende reden om over te gaan tot
een VVTV-beleid. De situatie in het
land is slecht. Dat is volstrekt
duidelijk. De situatie is ook in
beweging. Dat blijkt. Die factoren
maken dat ik het op dit ogenblik
aangewezen vind om te zeggen: nu
geen VVTV-beleid, de situatie aanzien
en aan Buitenlandse Zaken opnieuw
een oordeel vragen.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):
Dan houd ik het probleem, dat
verlenging van het uitstel-van-
vertrek-beleid strijdig is met de
uitspraak van de rechter. U heeft
geen rechtsgrond voor het voortzet-
ten van het uitstel-van-vertrek-beleid.

Staatssecretaris Cohen: Dat ben ik
niet met u eens. Ik heb u zonet
uitgelegd waarom ik gehandeld heb
zoals ik heb gehandeld. Ik zie mijn
beslissing ook niet als verlenging
van het uitstel-van-vertrek-beleid,
maar als een gevolg van het feit dat
de situatie in het land nog voortdu-
rend in ontwikkeling is. Een paar
weken geleden heeft de regering nog
gezegd: we stoppen met het
uitstel-van-vertrek-beleid. Dat
voornemen werd naar het oordeel
van de regering op dat ogenblik
geı̈ndiceerd door de toen geldende
situatie. De beoordeling van de
situatie nadien, in de afgelopen
week, waarbij de verschillende
oordelen van UNHCR in aanmerking
zijn genomen, brengt mij ertoe nu te
zeggen: ik wil opnieuw uitstel van
vertrek realiseren.

De heer Kamp (VVD): Voorzitter! Is
de staatssecretaris bereid bij de
UNHCR te vragen of men in de regio
adequaat opvang gaat organiseren?
Gaat hij proberen in EU-verband tot
één beoordeling van de situatie in
Angola te komen, zodat Nederland
niet weer een uitzonderingspositie
inneemt?

Staatssecretaris Cohen: Ik heb in de
eerste plaats geconstateerd, dat
UNHCR de brief aan alle andere
landen heeft gestuurd. Ik zal niet
nalaten dit punt aan de orde te
stellen in mijn contacten met
vertegenwoordigers van de ons
omringende landen. Wat de opvang
in de regio betreft: voorzover mij
bekend is de UNHCR daarmee bezig.
Ik wil mij hierover evenwel nader
laten informeren.

Sluiting 17.13 uur.
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