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Voor u ligt het jaarbericht van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
over 2008, bestaande uit het jaarverslag en een essay over kwetsbaarheid en de
mensenrechten van migranten.
In het jaarverslag legt IOM verantwoording af over de activiteiten in 2008 met een kort
overzicht van de gang van zaken per afdeling, aangevuld met resultaten en uitgaven.
Samen met dit jaarverslag brengt IOM een essay uit over de kwetsbaarheid en de
mensenrechten van migranten. Auteur Elca Stigter bekijkt de oorzaken en gevolgen
van de kwetsbaarheid van de migrant, waar met name mensenhandel op inspeelt,
vanuit een historisch, juridisch, politiek, economisch en sociaal perspectief.
Opzet van dit essay is om de kwetsbaarheid van migranten, waaronder hun zwakkere
rechtspositie, te verhelderen. Dat blijft vaak onderbelicht in het migratiedebat.
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Voorwoord

Aantallen migranten per nationaliteit

Migranten vormen 3% van de wereldbevolking, wat betekent dat méér dan 200
internationale migranten voortdurend op weg zijn. Met de toegenomen mobiliteit
zal dit aantal waarschijnlijk verder toenemen. Migratie als gevolg van de vraag
naar arbeidspotentieel. Mensen migreren vaak ten gevolge van aanhoudende
crisissituaties. Maar ook is de verwachting van een toename van landverhuizingen
als gevolg van ecologische degradatie. Wereldwijd zet IOM zich in om migratieprocessen te begeleiden om de gevolgen voor alle belanghebbenden zo positief
mogelijk te laten uitpakken. Voor Nederland vertaalt dat zich in programma’s zoals
de ondersteuning van migranten bij terugkeer naar het land van herkomst en hun
herintegratie. Maar ook in de inzet van kennis en ervaring van migranten die in
Nederland wonen bij de ontwikkeling van hun moederland. Dit jaarverslag geeft
een ingedikt overzicht van al die verschillende activiteiten.

Vertrek:

De wereldwijde economische recessie zal de migratiestroom niet indammen.
Echter migranten dreigen wel in hogere mate slachtoffer te worden van de gevolgen
van de financiële crisis. Zij lopen een groter risico geconfronteerd te worden met
ontberingen en armoede, xenofobie, discriminatie en misbruik. Het komt er nu op aan
dat de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid neemt om de positieve
bijdrage die migratie en migranten hebben een kans te geven om wereldwijd uit dit
economische dal te komen. IOM stelt daarom dit jaar het thema centraal: Effectief
respect voor de mensenrechten van migranten: een gedeelde verantwoordelijkheid.
In dit jaarverslag is de kwetsbaarheid van migranten onder de loep genomen.
Dagelijks ervaren onze medewerkers in hun contacten met migranten hoe dun
voor hen de scheidslijn is tussen respect en uitbuiting, tussen samenwerking en
discriminatie. De meest schrijnende gevallen zijn de migranten die slachtoffer zijn
van mensenhandelaren en mensensmokkelaars. Maar kwetsbaarheid, in veel
gevallen uitlopend in persoonlijke schade, komt veel vaker voor dan waar in de
media over wordt bericht. Dat geldt zeker ook voor migranten die hun situatie thuis
ontvlucht zijn. Daar waar gerekend wordt op mededogen, lijkt de situatie in het land
van bestemming vaak veel harder. Bij de mondiale toepassing van mensenrechten
worden migranten vaak buiten beschouwing gelaten, door economische uitbuiging
en sociale uitsluiting. Het essay bij dit jaarverslag, ‘Over kwetsbaarheid en de
mensenrechten van migranten’, wil inspireren tot het onderkennen van wederkerige
belangen tussen migranten en de samenleving.

Joost van der Aalst
Chief of Mission
IOM in Nederland
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Migration for the benefit of all
Sinds de oprichting in 1951 is IOM uitgegroeid tot wereldwijde, onafhankelijke
organisatie op het gebied van migratie. Als onafhankelijke organisatie werkt IOM
samen met nationale en internationale partners. In Nederland ondersteunt IOM
migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst. IOM regelt ook
de overkomst van uitgenodigde vluchtelingen die zich in Nederland mogen vestigen
alsmede familieleden die mogen overkomen in het kader van gezinshereniging.
Als derde activiteit verzorgt IOM tijdelijke uitzending van hoger opgeleide migranten
naar landen van herkomst om hun kennis en ervaring ter beschikking te stellen van
lokale organisaties.
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Oekraiense
• 128 • -

Iraakse

•-

• 194 • 129 • 73

Braziliaanse
• 247 • -

•-

Myanmarese
• - • 130

• 12
Ned/0/1/513 T 2009

IOM Nederland
Jaarverslag 2008

Colofon
Teksten
Medewerkers IOM Nederland
Eindredactie: Joost van der Aalst,
Noortje Jansen, Marian Lenshoek, Adri Zagers
Ontwerp
VormVijf, Den Haag
Druk
Artoos Communicatiegroep, Rijswijk

Voor u ligt het jaarbericht van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
over 2008, bestaande uit het jaarverslag en een essay over kwetsbaarheid en de
mensenrechten van migranten.
In het jaarverslag legt IOM verantwoording af over de activiteiten in 2008 met een kort
overzicht van de gang van zaken per afdeling, aangevuld met resultaten en uitgaven.
Samen met dit jaarverslag brengt IOM een essay uit over de kwetsbaarheid en de
mensenrechten van migranten. Auteur Elca Stigter bekijkt de oorzaken en gevolgen
van de kwetsbaarheid van de migrant, waar met name mensenhandel op inspeelt,
vanuit een historisch, juridisch, politiek, economisch en sociaal perspectief.
Opzet van dit essay is om de kwetsbaarheid van migranten, waaronder hun zwakkere
rechtspositie, te verhelderen. Dat blijft vaak onderbelicht in het migratiedebat.

Uitgegeven door
IOM in Nederland
Postbus 10796
2501 HT Den Haag
T 070 31 81 500
F 070 33 85 455
E missionthehague@iom.int
I www.iom-nederland.nl
www.iom.int
© 2009 Internationale Organisatie voor Migratie
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, bewaard
in een retrieval system of openbaar worden gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

IOM Internationale Organisatie voor Migratie

De redactie

Ned/0/1/510 T 2009

Voorwoord

Aantallen migranten per nationaliteit

Migranten vormen 3% van de wereldbevolking, wat betekent dat méér dan 200
internationale migranten voortdurend op weg zijn. Met de toegenomen mobiliteit
zal dit aantal waarschijnlijk verder toenemen. Migratie als gevolg van de vraag
naar arbeidspotentieel. Mensen migreren vaak ten gevolge van aanhoudende
crisissituaties. Maar ook is de verwachting van een toename van landverhuizingen
als gevolg van ecologische degradatie. Wereldwijd zet IOM zich in om migratieprocessen te begeleiden om de gevolgen voor alle belanghebbenden zo positief
mogelijk te laten uitpakken. Voor Nederland vertaalt dat zich in programma’s zoals
de ondersteuning van migranten bij terugkeer naar het land van herkomst en hun
herintegratie. Maar ook in de inzet van kennis en ervaring van migranten die in
Nederland wonen bij de ontwikkeling van hun moederland. Dit jaarverslag geeft
een ingedikt overzicht van al die verschillende activiteiten.

Vertrek:

De wereldwijde economische recessie zal de migratiestroom niet indammen.
Echter migranten dreigen wel in hogere mate slachtoffer te worden van de gevolgen
van de financiële crisis. Zij lopen een groter risico geconfronteerd te worden met
ontberingen en armoede, xenofobie, discriminatie en misbruik. Het komt er nu op aan
dat de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid neemt om de positieve
bijdrage die migratie en migranten hebben een kans te geven om wereldwijd uit dit
economische dal te komen. IOM stelt daarom dit jaar het thema centraal: Effectief
respect voor de mensenrechten van migranten: een gedeelde verantwoordelijkheid.
In dit jaarverslag is de kwetsbaarheid van migranten onder de loep genomen.
Dagelijks ervaren onze medewerkers in hun contacten met migranten hoe dun
voor hen de scheidslijn is tussen respect en uitbuiting, tussen samenwerking en
discriminatie. De meest schrijnende gevallen zijn de migranten die slachtoffer zijn
van mensenhandelaren en mensensmokkelaars. Maar kwetsbaarheid, in veel
gevallen uitlopend in persoonlijke schade, komt veel vaker voor dan waar in de
media over wordt bericht. Dat geldt zeker ook voor migranten die hun situatie thuis
ontvlucht zijn. Daar waar gerekend wordt op mededogen, lijkt de situatie in het land
van bestemming vaak veel harder. Bij de mondiale toepassing van mensenrechten
worden migranten vaak buiten beschouwing gelaten, door economische uitbuiging
en sociale uitsluiting. Het essay bij dit jaarverslag, ‘Over kwetsbaarheid en de
mensenrechten van migranten’, wil inspireren tot het onderkennen van wederkerige
belangen tussen migranten en de samenleving.

Joost van der Aalst
Chief of Mission
IOM in Nederland

• terugkeer land van herkomst

Aankomst in Nederland:

• uitgenodigde vluchtelingen • gezinshereniging

Somalische
• 1 • 2 • 567

Democratische
Republiek Congo
• 2 • 52 • 30

Ethiopische
• 4 • 48

Burundese
• 13 • 45

Ghanese
• 56 • -

•-

Marokkaanse
• 56 • - • -

Chinese
• 80 • 6

• 11

• 85 • - • -

• 42

Nigeriaanse
• 63 • - • 1

Een essay over
kwetsbaarheid en
de mensenrechten
van migranten

•7

Angolese

Nepalese
•5 •5

• 32

Turkse

• 59 • - • 2

Indonesische
• 113 • - • -

Migration for the benefit of all
Sinds de oprichting in 1951 is IOM uitgegroeid tot wereldwijde, onafhankelijke
organisatie op het gebied van migratie. Als onafhankelijke organisatie werkt IOM
samen met nationale en internationale partners. In Nederland ondersteunt IOM
migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst. IOM regelt ook
de overkomst van uitgenodigde vluchtelingen die zich in Nederland mogen vestigen
alsmede familieleden die mogen overkomen in het kader van gezinshereniging.
Als derde activiteit verzorgt IOM tijdelijke uitzending van hoger opgeleide migranten
naar landen van herkomst om hun kennis en ervaring ter beschikking te stellen van
lokale organisaties.

IOM Internationale Organisatie voor Migratie
Oekraiense
• 128 • -

Iraakse

•-

• 194 • 129 • 73

Braziliaanse
• 247 • -

•-

Myanmarese
• - • 130

• 12
Ned/0/1/513 T 2009

Bureau Chief of Mission (COM)

Bureau COM omvat de Chief of Mission en de afdelingen Communicatie en
Projectontwikkeling. Bureau COM ondersteunt de drie uitvoerende clusters bij de
communicatie en bij het relatiebeheer en de strategie en ontwikkeling van projecten
voor de organisatie.

BUREAU COM

Projectontwikkeling

Beleid

Resultaten 2008
Communicatie geeft bekendheid aan IOM in
Nederland als wereldwijde migratieorganisatie,
op operationeel gebied maar ook steeds meer als
kennisorganisatie. Communicatie heeft informatieve
leaflets en strooikaartjes ontwikkeld in meerdere
talen en een poster over vrijwillige terugkeer. Vier
maal is het magazine Migratie Info uitgebracht rond
de thema’s: Internationale Organisatie voor Migratie,
Vreemdelingenbewaring, Migratie en Ontwikkeling
en Ervaringen met migratie. In 2008 is de website
(www.iom-nederland.nl) ingrijpend vernieuwd wat
de actualiteit, de toegankelijkheid en de diepgang
heeft versterkt.
Projectontwikkeling heeft bijgedragen aan verschillende nieuwe projectvoorstellen rond duurzame
terugkeer en herintegratie, zoals Additionele
Herintegratie Ondersteuning, waarbij IOM op
verzoek van derden diensten verleent op gebied
van herintegratie, Counselling, Referral, Reintegration
Support, gericht op herintegratieondersteuning
in het kader van Platform voor Duurzame Terugkeer
en Sustainable Return to Iraq.
Verder is ondersteuning geboden bij de indiening
van een project over culturele oriëntatie voor

Communicatie

uitgenodigde vluchtelingen die op individuele
basis naar Nederland mogen komen. Tot slot
is een vervolgvoorstel voorbereid en ingediend
voor de tijdelijke uitzending van gekwalificeerde
migranten naar hun landen van herkomst. Bureau
COM organiseerde samen met de Universiteit
van Tilburg het symposium ‘Migration Blessing or
Curse’. Diverse deskundigen gaven hun visie op
economische, juridische, psychosociale aspecten
van migratie en de voor- en nadelen voor zendende
en ontvangende landen. Tevens is verkennend
onderzoek gedaan naar een mogelijke samenwerking
tussen IOM en de private sector op het gebied van
arbeidsmigratie. Dit suggereert samenwerking tussen
private ondernemingen en IOM op het terrein van
Migration & Development.
Een vooruitblik
Speerpunt blijft om belanghebbenden gerichter
te informeren over de vele aspecten van migratie.
Een verdere uitdieping van thematische onderwerpen
koppelt internationale inzichten aan een praktische
aanpak. De organisatie stelt haar kennis actief ter
beschikking van fora en workshops. In de uitvoering
van haar diensten kiest Bureau COM prioriteiten
die het belang dienen van de migrant en van de
samenleving.

Cluster Assisted Voluntary Return (AVR)

Het cluster AVR begeleidt migranten bij hun zelfstandige terugkeer uit Nederland
naar landen van herkomst. Het proces betreft de besluitvorming, bespreken van
knelpunten, het verkrijgen van reisdocumenten, regelen van zorg na terugkeer
bij medische problemen, uitbetalen van financiële bijdragen en de afstemming
met IOM-vestigingen in landen van herkomst over herintegratieondersteuning
na terugkeer. Naast dit operationele werk is het cluster verantwoordelijk voor
rapportage, data-analyse en onderzoek rond vrijwillige terugkeer.

ASSISTED VOLUNTARY RETURN

Return and Emigration of Aliens
from the Netherlands (REAN)

Counselling in
de grote steden
(RIIM)

Alleenstaande
minderjarige
vreemdelingen
(UAM)

Herintegratie
in land van
herkomst
(HRT en AHO)

Resultaten 2008
Het cluster AVR heeft met 3.786 migranten een
eerste gesprek gevoerd en voor 583 migranten
bemiddeld betreffende reisdocumenten, wat
heeft geleid tot 380 afgiftes. In totaal zijn vorig jaar
1.767 migranten met IOM teruggekeerd, waaronder
455 vanuit vreemdelingenbewaring, 30 AMV’s1,
134 (ex)AMA’s 2 en 45 migranten onder medische
begeleiding. 243 Terugkeerders hebben een extra
herintegratiebijdrage ontvangen.
Met Oostenrijk, Duitsland, België, het Verenigd
Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland zijn ervaringen
uitgewisseld over methodieken rond vrijwillige
terugkeer. Minderjarigen krijgen sinds de zomer
extra ondersteuning in de vorm van scholing,
opvang en herintegratiebemiddeling. Andere activiteit
van het cluster AVR betreft de deelname aan het
Platforminitiatief Duurzame Terugkeer. In dit platform
werken tien organisaties in Nederland intensiever
met elkaar samen om een duurzame en geslaagde
terugkeer te stimuleren. Voorts wordt samengewerkt
in een projectplan van ICCO, Kerk in Actie en
Justitiepastoraat over terugkeer van migranten
vanuit detentie. Aan het eind van het jaar is het
cluster AVR gestart met de digitale nieuwsbrief
‘AVR Actueel’.

Migratie &
Gezondheid

Slachtoffers van
mensenhandel

Zelfstandig
vertrek uit
vreemdelingenbewaring
(AVRD)

Een vooruitblik
In de activiteiten van het AVR-custer komt meer
nadruk te liggen op herintegratiebemiddeling,
in cash én in natura. Zo krijgt de Europese IOMdatabank IRRiCO 3 een vervolg. Binnen IRRiCO
verzamelt IOM actuele en betrouwbare informatie
over terugkeer- en herintegratiemogelijkheden over
landen van herkomst ter voorbereiding op terugkeer,
ook vanuit Nederland. De native counsellors worden,
naast de grote steden, nu in heel Nederland ingezet
waardoor sneller directe contacten kunnen worden
gelegd met migranten zonder verblijfsstatus. De
kwalitatieve inzet voor vreemdelingen die in detentie
verblijven wordt vergroot.

1 AMV = Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling
2 AMA = Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker
3 IRRiCO: Information on Return & Reintegration
in the Countries of Origin

Cluster Migration & Development

Het cluster Migration & Development ondersteunt tijdelijke uitzendingen van hoger
opgeleide migranten naar hun landen van herkomst. De migranten zetten hun
kennis, ervaring, netwerken en financiële middelen in voor de capaciteitsopbouw
in de betrokken landen.

MIGRATION & DEVELOPMENT

MIDA Ghana

Temporary Return
of Qualified Nationals
(TRQN)

Resultaten 2008
De afgelopen jaren is in de praktijk gebleken dat
deze tijdelijke uitzendingen succesvol zijn. Dit heeft
geleid tot een vernieuwing van projecten zoals het
MIDA Ghana4 gezondheidszorgproject en het TRQN5project gericht op de wederopbouw en ontwikkeling
van (voormalige) conflictgebieden. In totaal zijn in
2008 109 migranten uitgezonden naar Ghana en
hebben 46 migranten zich via het TRQN-project
kunnen inzetten voor hun land van herkomst.
Belangrijke succesfactoren zijn de meerwaarde van
de inzet van migranten en de vraaggestuurde aard
van de projecten. De positieve ervaringen zijn ook
te danken aan de goede samenwerkingsverbanden
met de betrokken IOM-vestigingen en de landen
van herkomst.
Deze meerwaarde heeft geleid tot initiatieven voor
nieuwe, vergelijkbare projecten. Voorbeeld is het
project Diaspora for Development of Cape Verde,
waarbij de tijdelijke uitzending wordt gefaciliteerd
van Kaapverdische migranten die kunnen bijdragen
aan de ontwikkeling van Kaapverdië.
Eind 2008 is met twee partnerorganisaties gestart
met het ontwikkelen van een pilotproject op
het gebied van circulaire migratie. Dit project
voorziet in de tijdelijke tewerkstelling in Nederland
van arbeidsmigranten afkomstig uit twee

Diaspora for
Development of
Cape Verde

Return and Reintegration
of Qualified Sudanese
(RQS) Programme

ontwikkelingslanden en hun terugkeer en herintegratie
na twee jaar.
Een vooruitblik
Voor het cluster Migration & Development blijft
het voortzetten van de tijdelijke uitzendingen
hoog op de agenda staan. De aandacht wordt
nog meer gericht op een blijvende impact van de
kennisoverdracht op de instellingen in de landen
van herkomst. Belangrijk hierbij is de rol van
de migranten als ‘agents of change’ en bruggenbouwers. De ervaringen van de deelnemers
komen op de website te staan.
De indiening en verdere uitwerking van het
pilotproject rond circulaire migratie krijgt dit jaar
veel aandacht. De uitdagingen die dit project biedt,
zijn ook van belang voor IOM wereldwijd.
De ervaringen met de projecten rond tijdelijke
uitzending worden in internationaal verband breder
onder de aandacht gebracht. Zo start IOM in Genève
een onderzoek naar Migration & Developmentinitiatieven wereldwijd. De ervaringen worden in
september 2009 gepresenteerd.

4 Migration for Development in Africa
5 Temporary Return of Qualified Nationals

Cluster Movements and Facilitated Migration

Dit cluster zorgt voor alle praktische stappen rond het vertrek van migranten,
zoals het boeken van de vluchten, het organiseren van transit- en/of
aankomstassistentie voor andere IOM-vestigingen en het beschikbaar stellen
van eventuele financiële bijdragen. Movements and Facilitated Migration is
daarnaast verantwoordelijk de voor logistieke ondersteuning bij de overkomst
van uitgenodigde vluchtelingen en van familieleden die zich in het kader van
gezinshereniging in Nederland mogen vestigen.

MOVEMENTS AND FACILITATED MIGRATION

Movements

Uitgenodigde Vluchtelingen

Resultaten 2008
IOM heeft wereldwijd het nieuw dataverwerkingssysteem IGATOR ingevoerd voor de registratie van de
ticketkosten. De invoering bij IOM op Schiphol heeft
geleid tot verbetering van de kostenverantwoording
en nauwkeuriger rapportages.
De grootste groep die op Schiphol wordt geassisteerd bevindt zich in transit. In 2008 ging het om
4.790 migranten: 2.750 waren op doorreis naar
de Verenigde Staten, 775 naar Canada en ruim
700 naar Scandinavische landen. Daarnaast zijn
in totaal 1.767 migranten begeleid die vanuit
Nederland zijn vertrokken naar hun landen van
herkomst.
In totaal zijn 1.465 migranten begeleid bij hun
aankomst in Nederland; 847 in het kader van
gezinshereniging en 618 als uitgenodigde vluchteling.

Gezinshereniging

Een vooruitblik
Het programma Uitgenodigde Vluchtelingen heeft
een projectvoorstel ingediend rond culturele
oriëntatie, waarmee vluchtelingen die op individuele
basis naar Nederland komen zich op hun overkomst
kunnen voorbereiden.

Cluster Resources

Het cluster Resources ondersteunt de organisatie en bestaat uit Financiën,
Personeelszaken, Secretariaat en ICT.

RESOURCES

Financiën

Personeelszaken

Resultaten 2008
Door in te zetten op bedrijfsmatig werken biedt
Resources de andere clusters meer stroomlijnde
interne processen. Voor het stimuleren en motiveren
van de medewerkers is in de gehele organisatie
het internationale Personal Development System
ingevoerd. Door de middelen toe te rekenen naar
de verschillende projecten kenmerkt de organisatie
zich als projectgestuurd.
Wereldwijd heeft IOM een nieuw financieel
systeem ingevoerd, PRISM. Dit systeem zorgt
voor een procesmatige aanpak van de financiële
projectbesturing. Daarnaast wordt hiermee een
kosten-batenstelsel gehanteerd, waarbij vorderingen
en verplichtingen in de boekhouding worden
geregistreerd. Hiermee werkt IOM toe naar
IPSAS, de internationale Public Sector Accounting
Standards. IOM loopt hiermee vooruit op een
algemene zorg voor transparantie en rechtmatigheid.

Secretariaat

ICT

Een vooruitblik
Verdere professionalisering van de organisatie
blijft een hoge prioriteit houden. Dit betekent
het uitwerken van een heldere visie, strategie,
doelstellingen en prestatie-indicatoren. Daarnaast
is het cluster Resources bezig met de voorbereiding
van een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit
systeem biedt stakeholders van IOM optimaal
inzicht door zowel de processen als de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in
te bedden in de organisatie.

Resultaten en uitgaven 2008*
Projectnaam

Resultaten

REAN
Uitgaven 2008
Salariskosten € 2.415.580
Materieel € 1.139.785
Overhead IOM Internationaal € 469.625
Operationele kosten € 2.004.930
Totaal uitgaven € 6.029.920

Behandeling van 2.519 aanvragen voor vertrek;
bemiddeling bij het verkrijgen van reisdocumenten
bij tientallen consulaten; 1.767 personen vertrokken
waaronder 1.756 naar het land van herkomst.

Return Migration and Health – III

Inventarisatie terugkeermogelijkheden Afrikaanse
(uitgeprocedeerde) asielzoekers met HIV

Herintegratieregeling Project Terugkeer HRT I
Periode 15.06.2006 – 30.09.2008

140 personen vertrokken waarvan
volwassen 130 terugkeerders en 10 kinderen

Herintegratieregeling Project Terugkeer HRT II
Periode 01.10.2008 – 30.09.2010

93 personen vertrokken waarvan
volwassen 86 terugkeerders en 8 kinderen

Counselling, Return & Reintegration of
(ex)Unaccompanied Minor Migrants

36 personen vertrokken onder dit project

Programma Uitgenodigde Vluchtelingen

618 uitgenodigde vluchtelingen geassisteerd
bij aankomst

Programma Gezinshereniging

847 personen geassisteerd bij overkomst
en aankomst in Nederland

Temporary Return of Qualified Nationals /
TRQN I Periode april 2006 – juni 2008

65 tijdelijke uitzendingen

Temporary Return of Qualified Nationals /
TRQN II Periode juli 2008 – juni 2011

26 tijdelijke uitzendingen

MIDA Ghana II Health Project

2 tijdelijke uitzendingen

MIDA Ghana III Health Project

44 tijdelijke uitzendingen

Return Initiative Irregular Migrants (RIIM)

928 gesprekken met (potentiële) vertrekkers,
435 vertrekkers in Nederland

Assisted Voluntary Return with IOM from Detention
(AVRD)

456 vertrekkers onder dit project

Diaspora for Development of Cape Verde,
gecoördineerd door IOM Portugal

Identificatie van behoeftes van instellingen op
Kaapverdië; bekend maken van het project in
Nederland; identificeren van potentiële kandidaten.

IOM transitassistentie op Schiphol

4.790 personen begeleid

* De uitgaven zijn gebaseerd op voorlopige cijfers

Financiële bron

Uitgaven

Ministerie van Justitie Nederland

€ 6.029.920,-

Europees VluchtelingenFonds, Ministerie van Justitie Nederland

€ 89.242,-

Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland

€ 236.250,-

Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland

€ 157.500,-

Europese Commissie, Ministerie van Justitie Nederland

€ 140.675,-

Ministerie van Justitie Nederland /
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

€ 450.220,-

Betrokkene

€ 396.608,-

Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland

€ 582.048,-

Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland

€ 171.701,-

Nederlandse ambassade in Ghana

€ 25.938,-

Nederlandse ambassade in Ghana

€ 183.287,-

Ministerie van Justitie Nederland, Ministerie van Justitie Oostenrijk,
Federale regering Duitsland (BAMF), deelstaat Beieren.

€ 822.546,-

Europese Commissie, Ministerie van Justitie Nederland

€ 832.344,-

Europese Commissie, Ministerie van Buitenlandse Zaken Portugal

Uitgaven in Nederland
€ 24.467,-

Afzonderlijke IOM-missies

€ 66.562,-

Nederlandse bijdragen aan IOM-projecten
Bijdragen van de Nederlandse ministeries van Justitie en van Buitenlandse Zaken aan wereldwijde projecten van IOM
(bedragen in euro’s)

Jaar
Totale bijdragen
Terug te vorderen
Totaalfinanciering
Wereldwijd

Afrika

2008

2007

17.260.990
330.708
16.930.282
47.500

25.807.410
928.697
24.878.713
90.744

2.361.545

2.454.082

· Democratische Republiek Congo (DRC): Return and reintegration of unaccompanied minor Congolese asylum
seekers from the Netherlands;
· Ghana: MIDA Ghana Health III;
· Nigeria: Counter trafficking: social services building and direct assistance;
· Somalië: Monitoring and assistance to migrants and other vulnerable groups travelling through Somaliland
and Puntland and further across the Gulf of Eden;
· Zimbabwe: Assistance to those affected by Operation Restore Order in Zimbabwe.

Amerika

726.285

1.851.946

· Bolivia: Shelter provision in Bolivia
· Colombia: Institutional strengthening of the national commission for repatriation and reconciliation Phase II;
· Venezuela: Institutional capacity building for the prevention of human trafficking in Tachira State

Azië
·
·
·
·
·

Europa
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3.202.126

5.700.896

Afghanistan: Return and reintegration of Afghan asylum seekers from the Netherlands;
Indonesië: Strengthening the Indonesian national police force through institution building – phase 2;
Indonesië: Strengthening the Indonesian national police (SINIP) phase 2 – NAD component in Banda Aceh;
Kazachstan: Combating trafficking in persons in Kazakhstan;
Sri Lanka: Support to the international independent group of eminent persons (IIGEP).

10.540.939

12.305.272

Randstad Return Initiative and Randstad Return Initiative II in the Netherlands;
Return and Emigration of Aliens from the Netherlands (REAN 2008);
Return of asylum seekers from the Netherlands (REAN);
Information return and reintegration in countries of origin (IRRICO) – EU countries;
Return initiative for irregular migrants residing in the main cities of European Union-Netherlands;
Assisted voluntary return with IOM from detention centres in the Netherlands (AVRD) – working towards a
European model;
Temporary return of qualified nationals (TRQN) phase II;
Return of qualified nationals in the Netherlands, Afghanistan, Sierra Leone, Serbia, Kosovo;
Movements to the Netherlands;
Kosovo: IOM trust fund programme (Phase III) in Kosovo (Republic of Serbia);
Litouwen: Gender aspects of migrant family separation: case study in Lithuania.

Midden-Oosten

51.887

· Syrië: Capacity building on shelter management for victims of trafficking in Syria.

2.475.773
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Voor u ligt het jaarbericht van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
over 2008, bestaande uit het jaarverslag en een essay over kwetsbaarheid en de
mensenrechten van migranten.
In het jaarverslag legt IOM verantwoording af over de activiteiten in 2008 met een kort
overzicht van de gang van zaken per afdeling, aangevuld met resultaten en uitgaven.
Samen met dit jaarverslag brengt IOM een essay uit over de kwetsbaarheid en de
mensenrechten van migranten. Auteur Elca Stigter bekijkt de oorzaken en gevolgen
van de kwetsbaarheid van de migrant, waar met name mensenhandel op inspeelt,
vanuit een historisch, juridisch, politiek, economisch en sociaal perspectief.
Opzet van dit essay is om de kwetsbaarheid van migranten, waaronder hun zwakkere
rechtspositie, te verhelderen. Dat blijft vaak onderbelicht in het migratiedebat.

Uitgegeven door
IOM in Nederland
Postbus 10796
2501 HT Den Haag
T 070 31 81 500
F 070 33 85 455
E missionthehague@iom.int
I www.iom-nederland.nl
www.iom.int
© 2009 Internationale Organisatie voor Migratie
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, bewaard
in een retrieval system of openbaar worden gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

IOM Internationale Organisatie voor Migratie

De redactie

Ned/0/1/510 T 2009

IOM Nederland
Jaarverslag 2008

Colofon
Teksten
Medewerkers IOM Nederland
Eindredactie: Joost van der Aalst,
Noortje Jansen, Marian Lenshoek, Adri Zagers
Ontwerp
VormVijf, Den Haag
Druk
Artoos Communicatiegroep, Rijswijk

Voor u ligt het jaarbericht van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
over 2008, bestaande uit het jaarverslag en een essay over kwetsbaarheid en de
mensenrechten van migranten.
In het jaarverslag legt IOM verantwoording af over de activiteiten in 2008 met een kort
overzicht van de gang van zaken per afdeling, aangevuld met resultaten en uitgaven.
Samen met dit jaarverslag brengt IOM een essay uit over de kwetsbaarheid en de
mensenrechten van migranten. Auteur Elca Stigter bekijkt de oorzaken en gevolgen
van de kwetsbaarheid van de migrant, waar met name mensenhandel op inspeelt,
vanuit een historisch, juridisch, politiek, economisch en sociaal perspectief.
Opzet van dit essay is om de kwetsbaarheid van migranten, waaronder hun zwakkere
rechtspositie, te verhelderen. Dat blijft vaak onderbelicht in het migratiedebat.

Uitgegeven door
IOM in Nederland
Postbus 10796
2501 HT Den Haag
T 070 31 81 500
F 070 33 85 455
E missionthehague@iom.int
I www.iom-nederland.nl
www.iom.int
© 2009 Internationale Organisatie voor Migratie
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, bewaard
in een retrieval system of openbaar worden gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

IOM Internationale Organisatie voor Migratie

De redactie

Ned/0/1/510 T 2009

