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Huidige praktijk Uitzettingen naar DRCongo; probleem
met reisdocumenten.

Docu  Congo  is  benieuwd  naar  de  praktijk  van  uitzettingen  naar  de  Democratische  Republiek  Congo.  De
Congolese Ambassade in Den Haag is officieel per 8 mei 2009 gesloten. Het ligt voor de hand te veronderstellen
dat nu een laissez passer (l.p.) moet worden aangevraagd bij de ambassade te Brussel. Gebeurt dat ook, en hoe
gaat dat?

Het kan zijn dat de ambassade weigert een l.p. te verschaffen. Gebeurt dat wel eens en om welke reden? Wordt
daar schriftelijk opgaaf van gedaan?

Docu Congo heeft de indruk dat de ambassade te Brussel nogal eens weigert een l.p. af te geven, net zoals dat
het geval was bij de ambassade in Den Haag. Wat is dan het gevolg voor de uitzetting? Gaat die toch door, maar
met een ander soort document? Wat voor document?

In een geval dat ons onlangs ter ore kwam, bleek dat H.M. ambassade te Kinshasa een papier had losgekregen
dat als een soort l.p. moest dienen. Volgens onze informatie is dat dan een via illegale weg verkregen document,
omdat de Nederlandse ambassade dat had verkregen van iemand bij de Direction Générale de Migration (DGM).
Die DGM is juridisch gezien volgens de Congolese wet niet de aangewezen instantie, noch voor het buitenland,
noch in Congo zelf, om een identiteitspapier af te geven. In het buitenland hoort de Congolese Ambassade het
l.p.  uit  te geven. In Congo zelf  zijn voor het uitgeven van identiteitsdocumenten alleen het Ministerie van
Binnenlandse Zaken of (vanaf 2005) de CEI (kiescommissie) bevoegd.

Overigens dient men ook te beseffen dat de DGM een veiligheidsdienst is die nauw samenwerkt met de ANR
veiligheidsdienst. Wie asiel heeft gevraagd en wordt gerefouleerd loopt een groot veiligheidsrisico waarbij men
uiteindelijk geheel kan verdwijnen.

Docu Congo kreeg van de Dienst Terugkeer en Vertrek antwoord op een aantal vragen over uitzettingen en
reisdocumenten. (onze brief d.d. 26 augustus 2010). Daaruit blijkt dat er tussen 1 maart 2009 en medio
september  2010  circa  105  laissez  passer  aanvragen  zijn  ingediend  in  Brussel,  waarvan  er  circa  25  zijn
geaccordeerd.

Na 8 mei 2009 zijn circa vijf vreemdelingen uitgezet naar de DRC
(brief DT&V d.d. 21 september 2010).

Docu Congo ontdekte pas kort geleden dat in elk geval op 3 augustus 2010 door de DGM in Kinshasa aan
Nederland drie documenten geleverd zijn die wij hierboven omschreven als "via illegale weg verkregen" om
uitzetting naar de DRCongo mogelijk te maken.
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