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VluchtelingenWerk Nederland is geschokt door het nieuws dat de 

Bahreinse asielzoeker Ali Mohammed al-Showaikh na zijn uitzetting door de 

Bahreinse autoriteiten is opgepakt en veroordeeld tot een levenslange 

gevangenisstraf. Nederland heeft hiermee het refoulement verbod niet 

nageleefd, het belangrijkste principe uit het Vluchtelingenverdrag. Wij 

roepen u met klem op bij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan 

te dringen zich maximaal in te spannen voor de invrijheidsstelling van de 

heer al-Showaikh en om een onderzoek te laten uitvoeren naar de werkwijze 

van de IND. Het moet immers te allen tijde worden voorkomen dat 

vluchtelingen in Nederland ten onrechte worden teruggestuurd naar een 

land waar hun leven in gevaar is. 

 

De Bahreinse asielzoeker al-Showaikh reisde in 2017 naar Nederland uit angst 

voor vervolging. Zijn broer ontvluchtte Bahrein al eerder vanwege zijn politieke 

activiteiten en kreeg bescherming in Duitsland. Uit openbaar toegankelijke 

informatie die beschikbaar was ten tijde van het nemen van een beslissing op zijn 

asielaanvraag, blijkt dat familieleden van activisten uit Bahrein gevaar lopen. 

Bahreinse autoriteiten staan er om bekend politieke opposanten en hun 

familieleden te beschuldigen van terrorisme om hen zo uit de weg te kunnen 

ruimen. Deze informatie is onvoldoende meegewogen bij het besluit op de 
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asielaanvraag van de heer al-Showaikh. Hij werd afgewezen en vervolgens in 

november 2018 gedwongen uitgezet naar Bahrein. Vlak voor zijn uitzetting gaf hij 

nog aan dat hij desnoods bereid was zelfstandig te vertrekken naar een ander 

land om uitzetting naar Bahrein te voorkomen. 

 

Bij aankomst in Bahrein werd de heer al-Showaikh onmiddellijk opgepakt door de 

Bahreinse autoriteiten en werd hij gevangengezet. Hij kreeg geen vertrouwelijke 

toegang tot een advocaat, tekende onder druk een bekentenis en er zijn sterke 

aanwijzingen dat hij is mishandeld. Vervolgens werd hij op 28 februari 2019 

zonder een eerlijk proces veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf 

vanwege aan terrorisme gerelateerde activiteiten. In Bahrein is terrorisme breed 

gedefinieerd en komt het vaker voor dat dissidenten en activisten ten onrechte 

worden veroordeeld aan door terrorisme gerelateerde vergrijpen.  

 

Op 26 maart dient het hoger beroep in de zaak van de heer al-Showaikh. 

VluchtelingenWerk is van mening dat de Staatssecretaris maximale druk op de 

Bahreinse overheid moet zetten om ervoor te zorgen dat de heer al-Showaikh in 

vrijheid wordt gesteld. 

 

Nederland heeft zich met het terugsturen van de heer al-Showaikh schuldig 

gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending. Het uitzetten van 

asielzoekers naar een land waar vervolging of gevaar dreigt is in strijd met het 

Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

 

In antwoord op eerder gestelde Kamervragen1 heeft de Staatssecretaris 

aangegeven geen aanleiding te zien om onderzoek te doen naar deze uitzetting 

en dat hij om privacy redenen niet kan ingaan op deze zaak. VluchtelingenWerk 

vindt deze reactie onbegrijpelijk en roept u op om bij de Staatssecretaris aan te 

dringen op: 

 

 

 maximale inpsanningen om de heer al-Showaikh alsnog in vrijheid te 

stellen; 

 teruggeleiding van de heer al-Showaikh naar Nederland; 

 het instellen van een onderzoek naar de werkwijze van de IND door 

de inspectie van Justitie en Veiligheid; 

 het stopzetten van uitzettingen van andere asielzoekers naar 

Bahrein tot de uitslag van dit onderzoek. 

 

 

Er moet zo snel mogelijk helderheid komen over de redenen waarom de heer al-

Showaikh ten onrechte is uitgezet zodat kan worden voorkomen dat in de 

toekomst deze fout nogmaals wordt gemaakt. In plaats van zich te verschuilen 

                                                 
1Antwoorden op Kamervragen van D66 en CU van 22 januari 2019 op het bericht 

“asielzoeker uit Bahrein na gedwongen vertrek uit Nederland meteen gearresteerd” 



 

 

 

 datum 19 maart 2019  

 betreft Debat omtrent de uitzetting van de Bahreinse asielzoeker Ali Mohammed al-Showaikh  

 

 
 
 

          

 

achter het argument van privacy moet de Staatssecretaris alsnog zijn 

verantwoordelijkheid nemen en alles doen wat in zijn macht ligt om de heer al-

Showaikh in vrijheid te stellen. 
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