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Op welke wijze wordt er omgegaan met de hongerstaking van enkele
asielzoekers en welke overwegingen spelen of hebben daarbij een rol
gespeeld?
Op het moment dat de hongerstakers hun actie zijn begonnen is door het
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het Managementprotocol
Honger- en Dorststaking in werking gesteld. In navolging van het COA is
bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de handleiding «honger- en
dorststakingen» in werking getreden. De handleiding van de IND sluit aan
op het protocol van het COA. Beide documenten gelden ook voor de drie
hongerstakers, die sinds kort in hongerstaking zijn.
Na bekendmaking van de hongerstaking is door COA en IND de inschatting gemaakt van de ernst van de situatie. Daarna is door het personeel
van het Vertrekcentrum in Vlagtwedde allereerst de Medische Opvang
Asielzoekers (MOA) en de projectmanager geïnformeerd. Daarnaast is een
begeleidingsteam ingesteld met hierin vertegenwoordigers van COA,
MOA, IND, Vreemdelingenpolitie (VP) en de Beveiliging. De taak van het
begeleidingsteam is om het verloop van de hongerstaking zo goed mogelijk te begeleiden en alle betrokken instanties te informeren en de zorg
met elkaar af te stemmen. Naast het begeleidingsteam is een vertrouwensarts ingeschakeld, als persoonlijk medisch adviseur van de hongerstakers. Deze vertrouwensarts behartigd gedurende de periode van de
hongerstaking de belangen van de uitgeprocedeerde asielzoeker(s).
Het begeleidingsteam heeft zich zeer intensief ingezet om de hongerstakers hun actie te laten beëindigen en te voorkomen dat zij hun gezondheid
in ernstig gevaar zouden brengen. Op 26 juni zijn twee personen in
hongerstaking gegaan. Zij hebben op 14 juli hun hongerstaking beëindigd
en zijn op 15 juli overgeplaatst naar een AZC om aan te sterken. Op 30 juni
zijn vijf personen in hongerstaking gegaan. Deze personen hebben op
28 juli 2005 een beschikking ex artikel 64, Vreemdelingenwet 2000
gekregen, hetgeen hen de mogelijkheid biedt op een AZC aan te sterken
alvorens het terugkeertraject voort te zetten. Dit artikel voorziet in het feit
dat uitzetting achterwege blijft zolang het gelet op de gezondheidstoestand van de vreemdeling niet verantwoord is voor die vreemdeling om te
reizen. Deze asielzoekers zijn op 2 augustus 2005 ondergebracht in
verschillende AZC’s en verblijven niet meer op het Vertrekcentrum. Op
10 augustus heeft één van deze vijf hongerstakers zijn actie beëindigd. De
andere vier hongerstakers hebben sinds 12 respectievelijk 16 augustus
hun hongerstaking opgeschort. Op 12 augustus jl. zijn drie andere vreemdelingen in Vertrekcentrum Vlagtwedde een hongerstaking gestart. Allen
zetten hun actie tot op heden voort. Op 17 augustus en 24 augustus zijn
deze drie hongerstakers in vreemdelingenbewaring gesteld ter fine van
hun uitzetting. Tijdens het verblijf in vreemdelingenbewaring worden de
hongerstakers ook bezocht door het begeleidingsteam.
Ten aanzien van de eventuele uitzetting van de hongerstakers, is herhaaldelijk in zogenaamde vertrek- en monitorgesprekken individueel met
betrokken personen gesproken over hun specifieke situatie in relatie tot
hun toekomstperspectief en de bij hen levende angst voor uitzetting.
Tijdens deze gesprekken wordt ook gekeken naar mogelijkheden tot oplossing van de gestelde dilemma’s. Ook voordat de betrokkenen in Vlagtwedde zijn geplaatst, zijn zij uitvoerig schriftelijk en mondeling geïnformeerd over het terugkeertraject en hun mogelijkheden. Ze zijn daarbij
onder meer gewezen op de mogelijkheid gebruik te maken van de terugkeerfaciliteiten die de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) kan
bieden ten behoeve van de zelfstandige terugkeer. Geen van de honger-
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stakers heeft zich echter bij de IOM gemeld om mogelijkheden te onderzoeken ten behoeve van zelfstandige terugkeer.
Ten tijde van de hongerstaking is er continue afstemming en overleg
geweest tussen het management van de verschillende partners binnen
het project. Waarbij de projectleider en het COA management de
contacten hebben onderhouden met het gemeentebestuur van Vlagtwedde.
Gedurende het gehele traject is met alle mogelijke zorgvuldigheid met de
hongerstakers omgegaan. De asielprocedure van de hongerstakers is
zorgvuldig doorlopen.
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