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Maastricht, 19 oktober 2021 
 
Betreft: Schriftelijke vragen van PvdA inzake Hananias d’Oliveira 
 
Geacht college, 
 
De Rechtbank Den Haag, zittinghoudende te Groningen, heeft op 18 oktober j.l. uitspraak gedaan in de zaak 
van Hananias d’Oliveira (zaaknummer NL21.15887). Het komt er -kort gezegd- op neer dat de rechtbank 
niet snapt waarom de IND tot deze zware verplichting van overplaatsing naar Ter Apel is gekomen, nu veel 
lichtere verplichtingen zoals een meldingsplicht mogelijk zijn. De rechtbank laat meewegen dat Hananias 
onderdak kan krijgen in Maastricht, dat hij bezig is met zijn studie, altijd aan de meldingsplicht heeft 
voldaan en bovendien de laissez-passez die nodig is om naar Angola te gaan na 2,5 jaar nog steeds 
ontbreekt en ook niet duidelijk is of deze door de autoriteiten wordt verstrekt. Tegen de uitspraak staat 
geen hoger beroep open. Concreet betekent dit dat Hananias zijn verdere procedure in Maastricht kan 
afwachten. Ook zou hij verder kunnen gaan met zijn studie om hem in de toekomst in ieder geval meer 
zekerheid te geven. In dit licht zouden we graag willen weten wat de gemeente Maastricht voor Hananias 
wil en kan betekenen? 
 
We hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen: 

1. Wat vindt u van de uitspraak van de rechter? 
2. Is in uw gesprekken met DT&V dit scenario wel eens aan de orde gekomen?  
3. Heeft u ook gevraagd of verplaatsing naar Ter Apel niet een te strenge maatregel was? Waarom 

wel? Waarom niet? 
4. Hananias heeft aangegeven terug te willen naar Maastricht en daar het verdere verloop van de 

procedure te willen afwachten. Op welke faciliteiten kan hij vanuit de gemeente Maastricht 
rekenen? 

5. Wordt het eerdere collegebesluit teruggedraaid? Waarom wel? Waarom niet? 
6. Welke bevoegdheid heeft het college in de nieuwe situatie? 

 
We hopen dat u op korte termijn bovenstaande vragen zouden willen beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Manon Fokke  John Gunther  Claudia Demas  Marlise Korsten 
PvdA Maastricht Groep Gunther  D66   GroenLinks 
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