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Rechtbank gaat akkoord met 4e poging uitzetting ernstig zieke 
vluchteling naar Guinee en negeert hiermee de belangen van de 
vluchteling zelf: Uitzetting is belangrijker dan mensenrechten! 
   

 
Utrecht, 14 februari 2014 

 
 
Ondanks dat er twee procedures aanhangig zijn, een medische procedure en een 

procedure voor verblijf bij zijn driejarig zoontje, staat er aanstaande woensdag 19 

februari een uitzetting gepland van een ernstig zieke vluchteling naar Guinee.  

 

Dit is de vierde keer dat de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) een vlucht voor dezelfde 

man heeft geboekt. De laatst geplande vlucht was eerder niet doorgegaan toen de 

Rechtbank net op tijd een voorlopige voorziening had toegewezen en stelde dat betrokkene 

de beroepsprocedure van  zijn aanvraag voor verblijf bij zijn zoontje in Nederland mocht 

afwachten.  

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft nu een verzoek tot opheffing van deze 

voorlopige voorziening gewonnen, wat betekent dat ze betrokkene alsnog kunnen gaan 

uitzetten naar Guinee.  

De  Rechter gaat hierin totaal voorbij aan een recent medisch rapport van Amnesty 

International over de toestand van deze man en een pedagogisch rapport van de 

Rijksuniversiteit Groningen. Sterker nog: er komt geen enkele inhoudelijke beoordeling. De 

Rechtbank, die eerder nog de voorlopige voorziening toekende, is nu ineens van oordeel dat 

de uitzetting illusoir wordt als betrokkene zijn beroep mag afwachten. En daarom laat de 

rechter alle inhoudelijke gronden thans onbesproken. Deze zullen aan bod komen bij het 

beroep. Maar betrokkene mag zijn beroep niet in Nederland afwachten!  

 

Volledig blind en geen oogdruppels in Guinee 
Al vier keer in drie maanden tijd heeft de DT&V een vlucht geboekt voor de heer A.B. Kone, 

die in 2001 als vluchteling vanuit Guinee naar Nederland kwam. De eerste twee uitzettingen 

zijn uiteindelijk door de DT&V zelf afgeblazen. Betrokkene heeft namelijk allerlei medische 

problemen waarvoor nog onderzoeken lopen. De heer Kone is blind aan één oog en aan het 

andere oog ziet hij nog maar voor 50%. Om zijn ‘goede’ oog te kunnen behouden moet hij 

dagelijks 3 soorten oogdruppels gebruiken. Doet hij dit niet, dan wordt hij ook aan dit oog op 

korte termijn volledig blind. Volgens het Bureau Medisch Advisering (BMA), waar de DT&V 

zich door laat adviseren, wordt betrokkene inderdaad op korte termijn volledig blind zonder 

de benodigde oogdruppels. De benodigde oogdruppels zijn echter aanwezig in Guinee, 
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aldus het BMA. De apotheek waarnaar het BMA wijst, heeft echter schriftelijk verklaard aan 

onze Stichting dat er twee van de drie oogdruppels niet beschikbaar zijn.  

De derde uitzetting van betrokkene naar Guinee wordt uiteindelijk tegengehouden door een 

gewonnen voorlopige voorziening bij de Rechter. De Rechter besloot toen dat betrokkene de 

beroepsprocedure, gebaseerd op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens, mag afwachten in Nederland. Betrokkene heeft namelijk een driejarig zoontje in 

Nederland met een verblijfsvergunning. 

 

Nu heeft de DT&V de vierde uitzetting van betrokkene gepland voor aanstaande 

woensdagochtend. Met de gewonnen voorlopige voorziening kon betrokkene niet worden 

uitgezet, want hij mocht zijn beroepsprocedure in Nederland afwachten en het beroep zou 

pas op 14 maart a.s. behandeld worden. Een verwoede poging van de IND om de 

beroepzitting naar voren te halen was niet gelukt. Uiteindelijk heeft de IND toen bij de 

Rechtbank verzocht om de voorlopige voorziening op te heffen. Hiermee is de rechter op 14 

februari mee akkoord gegaan.  

 

Uitzetting boven alles 

De reden voor de Rechtbank om de voorlopige voorziening op te heffen is omdat het 

reisdocument voor betrokkene verloopt op 21 februari a.s. en dat het al de vijfde 

vertrekprocedure van betrokkene betreft. Niet wordt meegenomen dat de drie eerdere 

vertrekpogingen door de DT&V zelf zijn afgeblazen. Ook de andere inhoudelijke gronden van 

de advocaat laat de rechter in deze uitspraak onbesproken. Deze gronden zullen namelijk 

tijdens het beroep ter behandeling komen; niet meenemend dat het beroep pas 14 maart 

plaatsvindt en de DT&V betrokkene aanstaande woensdag al wil uitzetten. Ook wordt er 

geen rekening mee gehouden dat er nog allerlei lopende medische onderzoeken rondom 

betrokkene spelen. In de 9 maanden dat betrokkene in vreemdelingendetentie zit is hij ruim 

23 keer naar het ziekenhuis vervoerd. Zelfs de dag dat de voorlopige voorziening door de 

rechter is opgeheven, hebben er allerlei onderzoeken plaatsgevonden in het ziekenhuis en is 

tegen betrokkene gezegd dat hij op korte termijn geopereerd gaat worden aan zijn mogelijke 

slaapapneu.  

Ondanks dat betrokkene al weken bij de medische dienst aangeeft dat hij steeds meer 

zwarte vlekken voor zijn enige ‘goede’ oog ziet en pijn heeft, is hij sinds 3 december jl niet 

meer doorgestuurd naar een specialist. Hierover liggen klachten bij de medische dienst van 

het detentiecentrum, de Inspectie gezondheidszorg en het meldpunt vreemdelingendetentie. 
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Vals reisdocument 
Tenslotte heersen er ook grote vraagtekens rondom het reisdocument waarmee de DT&V 

betrokkene wil uitzetten. Het reisdocument, een zogenaamde ‘titre de voyage’ is onder 

bijzonder dubieuze omstandigheden tevoorschijn gekomen. 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 ondertekent 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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