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Justitie zet Afghaanse asielzoeker te snel uit
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LENGTH: 387 woorden
SAMENVATTING:
De Amsterdamse rechtbank heeft Justitie gedwongen een uitgezette asielzoeker terug te halen naar Nederland.
VOLLEDIGE TEKST:
Een asielzoeker uit Afghanistan is maandag ten onrechte het land uitgezet. Diezelfde dag gelastte de rechtbank in
Amsterdam zijn onmiddellijke terugkeer naar Nederland. Een woordvoerder van het ministerie van justitie spreekt van
'een vervelende situatie'. "Dit had niet mogen gebeuren."
De man zat maandagmorgen nog vast in het detentiecentrum op Schiphol-Oost. Justitie had voor die dag zijn vlucht
naar Afghanistan geboekt. Advocaat A. Westerhuis had hier eind december bezwaar tegen gemaakt. Zij ziet nog kansen
in zijn asielprocedure.
Toen de rechter zich maandagmiddag over de kwestie wilde buigen, bleek de Afghaan al in het vliegtuig te zitten.
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft ons verkeerd ingelicht over de vlucht, zegt een woordvoerder van de
rechtbank. De asielzoeker bleek om 11.05 uur al vertrokken met vlucht KL 0871. De rechtbank had als vertrektijd
23.30 uur doorgekregen. Dat blijkt de lokale aankomsttijd in Delhi te zijn. "Een bezopen situatie", vindt Westerhuis.
De fout zou zijn ontstaan door miscommunicatie tussen de IND en de Dienst Terugkeer en Vertrek, die binnen
Justitie belast is met het terugsturen van afgewezen asielzoekers.
Voor de rechtbank was het duidelijk dat de Afghaanse asielzoeker met spoed moest terugkomen. Het is een
serieuze zaak, zegt de woordvoerder. "De man heeft in zijn asielrelaas aangegeven dat er voor hem gevaar dreigt dat hij
in Afghanistan wordt gemarteld. In zo'n geval kan je de zaak niet even aankijken."
De man is dinsdag op Schiphol teruggekeerd en zit inmiddels weer in vreemdelingenbewaring. Daar verblijft hij
sinds mei 2008. De Afghaan is ongewenst vreemdeling. Hij wordt door Justitie verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden in zijn geboorteland. Hij zou in de jaren tachtig bij een beruchte veiligheidsdienst hebben gewerkt en daar
vuile handen hebben gemaakt. De man ontkent.
Zijn vrouw en drie kinderen wonen in een asielzoekerscentrum in Nederland. Zij hebben een aparte procedure en
hoeven vooralsnog niet terug. Volgende week donderdag buigt de rechtbank zich alsnog over het verzoek van de advocaat om haar cliënt in Nederland te houden . Tot die tijd geldt een door de rechtbank opgelegd uitzetverbod.
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