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Ons kenmerk O.2.2-19-220.LR     

  Geachte woordvoerders, 

 

Op basis van het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid inzake de uitzetting 

van de heer al-Showaikh concludeert VluchtelingenWerk Nederland dat de IND niet 

voldaan heeft aan zijn onderzoeksplicht bij de beoordeling van de asielaanvraag. 

Hierdoor is de heer al-Showaikh onterecht uitgezet, opgepakt en tot een 

levenslange straf veroordeeld. VluchtelingenWerk pleit voor het zo snel mogelijk 

openbaar maken van het rapport zodat kan worden gesproken over de ernstige 

fouten die in deze zaak zijn gemaakt. 

 

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft in september 2019 het rapport omtrent de 

uitzetting van de heer Al Showaikh afgerond. Op 13 december heeft de staatssecretaris 

de Kamer laten weten het rapport niet openbaar te maken in het belang van de 

levenssfeer van de heer al-Showaikh, op advies van de Inspectie1. De gemachtigde heeft 

van de familie van de heer al-Showaikh echter de opdracht gekregen om alles te doen 

wat in het belang is van de heer al-Showaikh. Daarom heeft gemachtigde besloten om 

het rapport o.a. met VluchtelingenWerk te delen.  

 

Uit het rapport blijkt dat de IND cruciale fouten heeft gemaakt inzake de asielprocedure 

en uitzetting van de heer al-Showaikh: 

 

1. Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat de IND geen onderzoek heeft gedaan 

naar informatie die was ingebracht door de advocaat waaruit blijkt dat familieleden van 

politiek activisten in Bahrein problemen kunnen ondervinden. Hiermee heeft de IND 

niet voldaan aan zijn onderzoeksplicht (op grond van artikel 4 van de EU-

Definitierichtlijn en artikel 10 van de EU-Procedurerichtlijn). De IND is verplicht erop 

toe te zien dat beslissingen zijn gebaseerd op een deugdelijk onderzoek. Bij dit 

onderzoek moeten alle relevante feiten en landeninformatie die bekend zijn op het 

                                                
1 Zie brief aan de Tweede Kamer, 13 december 2019 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cbc95076-1296-435c-a1ce-0ae3be92adeb&title=Rapport%20Inspectie%20Jenv%20over%20uitzetting%20naar%20Bahrein.docx
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tijdstip waarop een beslissing wordt genomen, bij het besluit worden betrokken en 

dient de IND nauwkeurige en actuele informatie te verzamelen uit verschillende 

bronnen. Als de asielzoeker een begin van bewijs levert is het aan de IND om te 

onderzoeken of deze informatie klopt. Dit heeft de IND nagelaten. De aanvraag van 

Ali al-Showaikh is hierdoor onterecht afgewezen, waarna hij na zijn uitzetting 

onmiddellijk is opgepakt en tot levenslang veroordeeld. 

 

2. Uit het onderzoek van de inspectie blijkt daarnaast dat Ali al-Showaikh in alle 

gesprekken met de DT&V omtrent zijn terugkeer heeft aangegeven dat hij niet terug 

wil naar Bahrein vanwege het gevaar dat hij loopt, en dus opperde om desnoods 

‘vrijwillig’ terug te keren naar Iran. Hij wilde een visumaanvraag indienen voor Iran 

(was in het verleden al eerder verleend) en had hiervoor zijn paspoort nodig. Het 

paspoort was echter in handen van de DT&V en werd hem niet teruggegeven. 

Bovendien werd pas op het allerlaatste moment aan hem kenbaar gemaakt dat Iran 

geen optie meer zou zijn, waardoor zijn advocaat geen effectieve mogelijkheid meer 

had om een dergelijke visumaanvraag voor Iran te proberen af te dwingen omdat 

uitzetting naar Bahrein wel mogelijk was. Doordat DT&V hierin niet heeft meegewerkt 

is de heer al-Showaikh uiteindelijk uitgezet naar Bahrein, met alle gevolgen van dien. 

 

3. De heer al-Showaikh diende op de dag van zijn uitzetting vanuit 

vreemdelingendetentie nog een asielaanvraag in met nieuw bewijs: namelijk een 

aanklacht van Bahrein jegens hem wegens deelname van een terroristische 

organisatie die hij dag daarvoor van zijn familie had verkregen. De IND wijst de 

aanvraag diezelfde dag af omdat het document een kopie is en geen origineel 

document. Ali al-Showaikh vraagt nog extra tijd om aan het originele document te 

komen maar dat verzoek wordt niet gehonoreerd door de IND. 

 

 

VluchtelingenWerk vraagt u bij de staatssecretaris te pleiten voor openbaarmaking van 

het rapport, zodat een inhoudelijk debat over de uitzetting van de heer al-Showaikh kan 

worden gevoerd. De staatssecretaris zou bovendien alles op alles moeten zetten om de 

heer al-Showaikh vrij te krijgen, nu ook uit het rapport van de Inspectie blijkt dat er 

cruciale fouten door de IND zijn gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdeluheb Choho 

Directeur VluchtelingenWerk Nederland 

 

cc.  Mevr. A. Broekers-Knol, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 


