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Betreft: vragen ex. Artikel 47 RvO omtrent situatie jonge Afghanen 
 
Geacht college, 
 
Gisterochtend nam de GroenLinks fractie kennis van de berichtgeving in de Limburger over de situatie van 
een aantal (jonge) Afghanen in Limburg. Maastricht herbergt een grote groep van deze jongeren. De 
jongeren zijn vaak uitgeprocedeerd of dreigen dat te raken, kunnen en willen niet terug naar Afghanistan 
en staan dan voor de keuze om voor een bestaan in de illegaliteit te kiezen. 
GroenLinks maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Het is immers uiterst ongewenst dat we te maken 
krijgen met een groep zwervende wanhopige jongeren die wellicht blootgesteld gaan worden aan gevaren 
van verslaving en/of criminaliteit. 
 
In het artikel wordt gewag gemaakt van het feit dat onlangs één van de jongeren in de nacht door de Dienst 
Terugkeer& Vertrek van zijn bed is gelicht en naar een uitzetcentrum is afgevoerd. In 2010 heeft de 
Maastrichtse gemeenteraad uitgesproken dat degelijke overvaltechnieken in Maastricht niet gewenst zijn. 
Het verontrust ons dat dat nu kennelijk toch weer gebeurt. 
 
Daarnaast bereiken ons berichten dat de Duitse overheid inmiddels voornemens is niet meer uit te zetten 
naar Afghanistan omdat de situatie in dat land verre van veilig is. Een aantal Duitse steden heeft 
uitgesproken geen medewerking meer te geven aan uitzettingen. 
 
Op basis hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen: 

1. Bent u het met de GroenLinks-fractie eens dat de ontwikkeling rond deze groep jonge Afghanen 

zorgwekkend en ongewenst is? 

2. Wat doet u om een dergelijke ontwikkeling het hoofd te bieden?  

3. Welke actie heeft u, in navolging van de raadsuitspraak uit 2010, ondernomen om te voorkomen 

dat mensen middenin de nacht van hun bed worden gelicht?  

4. Bent u bekend met het berichten dat de Duitse overheid inmiddels overweegt niet meer uit te 

zetten naar Afghanistan en daarom een tijdelijke stop heeft aangekondigd? 

5. Bent u bereid deze berichten onder de aandacht van de staatssecretaris in Den Haag te brengen en 

na te vragen wat dat voor het Nederlands beleid betekent? Zo nee, waarom niet? 

In afwachting van uw antwoord, 
Met vriendelijke groet, 
Marlise Korsten 
Fractievoorzitter GroenLinks Maastricht 


