
itspraak
RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
nevenzittingsplaats Zwolle

Sector Bestuursrecht, Enkelvoudige Kamer voor Vreemdeiingenzaken
Registratienummer: Awb 11/22311

Uitspraak op het beroep tegen de bewaring op grond van artikel 59 Vreemdelingenwet
2000 (Vw 2000)
in het geding tussen:

geboren op
van Eritrese nationaliteit,
IND dossiemummer 0902.17.1066,
V-nummer
thans verblijvende in het detentiecentrum te Zeist,
raadsvrouw mr. A.M.I. Eleveld,
eiseres;

en

de minister voor Immigrate en Asiel,
vertegenwoordigd door mr. Oude Lenferink,
ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),
venveerder.

1. Procesverloop

Eiseres heeft op 8 juli 2011 beroep ingesteld tegen het voortduren van de bewaring. Het
beroep strekt tevens tot een verzoek om toekenning van schadevergoeding.

Venveerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken aan eiseres en aan de
rechtbank toegezonden. Eiseres is in de gelegenheid gesteld daarop te reageren.

Het beroep is behandeld ter zitting van 21 juli 2011. Eiseres is niet verschenen, maar heeft
zich doen vertegenwoordigen door haar raadsvrouw. Venveerder heeft zich doen
vertegenwoordigen.

2. Overwegingen

Op 21 februari 2011 is eiseres in bewaring gesteld. Bij uitspraak van 15 juni 2011 (Awb
11/18741) heeft de rechtbank laatstelijk een eerder tegen de bewaring gericht beroep
ongegrond verklaard. Thans staat uitsluitend ter beoordeling of het voortduren van de
bewaring rechtmatig is sinds het sluiten van het onderzoek op 10 juni 2011 in die zaak.
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Eiseres stelt zich op het standpunt dat zicht op uitzetting ontbreekt, omdat er op korte termijn
geen laissez-passers (Ip) worden afgegeven in zaken van Eritrese uitgeprocedeerden. Op 9
maart 2011 werd eiseres gepresenteerd bij de Eritrese autoriteiten, maar tot op heden is geen
enkel bericht ontvangen van de presentatie, ondanks dat in maart, april, mei, juni en juli is
gerappelleerd. In de dit verband verwijst eiseres naar de uitspraak van deze rechtbank,
nevenzittingsplaats Groningen van 28 april 2011, LJN: BQ6643, waaruit blijkt dat in de
periode van januari 2010 tot 11 april 2011 circa 60 Ip's zijn aangevraagd, waarvan geen
enkele aanvraag heeft geleid tot afgifte van een Ip. De rechtbank heeft geoordeeld dat onder
deze omstandigheden niet aannemelijk is geworden dat de Eritrese autoriteiten binnen een
redelijke termijn weer laissez-passers zullen gaan verstrekken. Nu voorts op geen enkeie
wijze door de autoriteiten van Eritrea is gereageerd op de rappels van venveerder met
betrekking tot de Ip-aanvraag van eiseres, is er geen aanknopingspunt voor het oordeel dat
thans nog sprake is van zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn. Eiseres stelt dat in
haar geval sprake is van dezelfde situatie als bij voormelde uitspraak en dat er aldus geen
sprake is van zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn.

De rechtbank is, onder verwijzing naar eerdergenoemde uitspraak van deze rechtbank,
nevenzittingsplaats Groningen, van oordeel dat zicht op verwijdering naar Eritrea binnen
redelijke termijn ontbreekt. Venveerder heeft ter zitting geen feiten en omstandigheden
aangevoerd op grond waarvan thans moet worden gekomen tot een andersluidend oordeel.
Ten aanzien van eiseres zijn evenmin individueie omstandigheden aangevoerd die zouden
moeten leiden tot een ander oordeel. Het voortduren van de maatregel is gezien het
voorgaande met ingang van 15 juni 2011 niet langer gerechtvaardigd.

Het beroep zal gegrond worden verklaard en de opheffing van de bewaring zal worden
bevolen. Hetgeen eiseres overigens heeft aangevoerd, zal de rechtbank, gelet op het
vorenstaande, onbesproken laten.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn er, alle omstandigheden, waaronder de
levensomstandigheden van eiseres, in aanmerking genomen, gronden van biliijkheid
aanwezig om haar ten laste van de Staat een schadevergoeding toe te kennen van € 80,- per
dag voor de dagen die eiseres vanaf 15 juni 2011, zijnde de datum van de vorige uitspraak,
heeft doorgebracht in het huis van bewaring. Dit betekent dat een schadevergoeding van
6 3200,- zal worden toegekend.

Er bestaat aanleiding verweerder te veroordelen in de kosten die eiseres is verband met de
behandeling van de zaak redelijkerwijs heeft moeten maken. Deze kosten worden op de voet
van het Besluit proceskosten bestuursrecht bepaald op € 874,-- (1 punt voor het
beroepschrift, I punt voor het verschijnen ter zitting; waarde per punt € 437,—; wegingsfactor
1)-
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3. Beslissing

De rechtbank
verklaart het beroep gegrond;
beveelt de opheffing van de bewaring met ingang van heden;
kent aan eiseres ten last van de Staat de Nederianden een vergoeding toe van
6 3200,--;
veroordeelt venveerder in de proceskosten ad € 874,— te voldoen aan de griffier van
deze rechtbank.

Deze uitspraak is gedaan door mr. drs. H. den Haan, rechter, en door haar en L.G. Gaal als
griffier ondertekend. Uitgesproken in het openbaar op n c j y i i *<M«
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Afschrift verzonden op: 0 § JUU 2011

Rechtsnuddel
Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.
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De voorzitter van de rechtbank te 's-Gravenhage beveejfde tenujtvoerlegging van de in deze
uitspraak toegekende schadevergoeding ten bedrage Van € 3200,--.

Aldus gedaan op 25 juli 2011 door mr. drs. H. den Haan^faajprend voorzitter.


