Burgemeester verbiedt politie
uitzetten vluchteling
Rampzalige gevolgen voor achterblijvend gezin

26 maart 2012

HOOGBLOKLAND (gemeente Giessenlanden) – Burgemeester Els Boot van de
gemeente Giessenlanden heeft vandaag besloten de politie te verbieden
medewerking te verlenen aan de uitzetting van Rafiq Naibzay uit Hoogblokland.
De 45-jarige Afghaanse vluchteling probeert al ruim 14 jaar een
verblijfsvergunning in Nederland te krijgen. De overige gezinsleden (moeder en
vier kinderen, van wie twee minderjarig) hebben wel een verblijfsvergunning
en kunnen onmogelijk zonder vader Naibzay. Diverse psychiatrische rapporten
geven aan dat moeder Naibzay “op alle gebieden volledig afhankelijk is van
haar man” en zich soms “uitermate suïcidaal” uit. Zij behoeft intensieve zorg
door haar man. Als hij wordt uitgezet, zijn de gevolgen niet te overzien.
De burgemeester wil, vanuit haar verantwoordelijkheid, die gevolgen niet
afwachten en heeft daarom besloten de politie te verbieden uitzetting te
realiseren.
Aanleiding voor het besluit van burgemeester Boot is de brief die zij afgelopen vrijdag
ontving van minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel. Hierin gaf hij aan geen
reden te zien om vader Naibzay een verblijfsvergunning te geven omdat anderen prima
in staat zouden zijn om de zorg voor de ernstig zieke vrouw op zich te nemen. De
minister vindt in deze situatie de ‘belangen van de staat’ zwaarder wegen dan ‘het
uitoefenen van gezinsleven’. De minister gaat niet in op de bijzonder ernstige
psychiatrische risico’s bij het scheiden van het echtpaar Naibzay.
Burgemeester Els Boot: “We hebben nu echt alles geprobeerd. We hebben brieven
geschreven, gesprekken gevoerd met de minister, het dorp heeft handtekeningen
ingezameld en er ligt op dit moment ook nog een brief van de Giessenlandse
gemeenteraad bij Leers. In de psychiatrische rapporten staat heel duidelijk hoe ernstig
de situatie is. Ik ben als burgemeester gehouden aan mijn zorgplicht voor elke inwoner.
Ik kan niet met de handen op de rug een dergelijk drama in mijn gemeente afwachten.
Daarnaast staan de inwoners van Hoogblokland vierkant achter het goed geïntegreerde
gezin. Ik heb dan ook alle reden om mij ernstige zorgen te maken over wat een
uitzetting teweeg zal brengen in de gemeenschap.”

