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Utrecht, 10 januari 2014 
 

Aanstaande dinsdag,14 januari, staat er een uitzetting gepland van een zieke man naar Guinee. 

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) wil bij de uitzetting gebruik maken van een reisdocument, 

welke mogelijk niet is uitgegeven door de officiële instanties. Daarnaast is een uitzetting in strijd 

met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en loopt er voor betrokkene 

nog een procedure in de bezwaarfase voor verblijf bij zijn kind in Nederland.  

 

Betrokkene heeft diverse ernstige medische problemen, waarvoor de Dienst Terugkeer & Vertrek 

(DT&V) vlak voor de kerst nog een medisch advies heeft gevraagd aan het Bureau Medisch 

Advisering (BMA).  Tot op heden heeft het BMA hier nog niet over geadviseerd. Er lopen nog 

diverse onderzoeken naar de klachten van betrokkene, waarvoor betrokkene een aantal keer per 

week een afspraak heeft bij het ziekenhuis of de huisarts.  

 

Ook heeft betrokkene een driejarig zoontje in Nederland met verblijfsvergunning. Er loopt een 

procedure in de bezwaarfase voor verblijf bij het zoontje. Afgelopen maandag heeft betrokkene 

hierover een hoorzitting bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gehad. Er is nog geen 

beslissing op het bezwaar gekomen. Het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en 

Vreemdelingenrecht van Rijksuniversiteit Groningen heeft onlangs geconcludeerd dat het ongewild 

verbreken van de hechtingsrelatie tussen betrokkene en zijn zoontje schadelijk is voor de 

ontwikkeling van het zoontje en kan leiden tot een trauma. Er is een positieve band tussen vader 

en kind, waardoor de gedwongen terugkeer van vader naar Guinee een grote bedreiging vormt 

voor een adequaat hechtingsverloop en ontwikkeling van het kind.  

    

De DT&V wil betrokkene nu uitzetten naar Guinee omdat hij geen geldig verblijfsdocument in 

Nederland heeft. Het reisdocument, een zogenaamde ‘titre de voyage’, waarmee de DT&V 

betrokkene wil uitzetten is mogelijk vals. Medewerkers van de ambassade van Guinee hebben 

betrokkene zelf verteld dat het reisdocument absoluut niet van hen afkomstig is en dat hij zelfs 

gevaar kan lopen als hij met een dergelijk document wordt uitgezet. Ook tegenover een drietal 

vrijwilligers van de Noodopvang in Utrecht verklaart de consul (Mw. Toure) en de ambassadeur 

(Dhr. Sylla) dat het document niet van hen afkomstig is. De ‘Titre de voyage’ op naam van 

betrokkene is ondertekend met de naam van Mw. Toure, maar Mw. Toure verklaart mondeling dat 

zij dit document niet heeft ondertekend. Al eerder kwam het gebruik van deze ‘Titre de voyages’ 

door de DT&V in opspraak na een uitzending van nieuwsuur. Naar aanleiding hiervan is het 

Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) een onderzoek gestart naar de documenten 

waaruit tot op heden nog geen resultaat is gekomen.  
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