
 

 

 

Dreigende groepsuitzetting naar Nigeria 

aanstaande vrijdag 18 december 

16-12-2020 

Meerdere personen in vreemdelingendetentie waarmee wij contact 
hebben, hebben te horen gekregen dat zij aanstaande vrijdag 18 

december om 07:30 zullen worden uitgezet naar Nigeria. Deze uitzetting 
was al gepland voor 9 december maar is toen niet doorgegaan. 

Wat ons duidelijk wordt uit de informatie die we via hen krijgen is dat het 
om een speciaal hiervoor gehuurde chartervlucht gaat, uitgevoerd door 

vliegmaatschappij Privilege Style waarmee mogelijk een hele groep 

mensen naar Nigeria wordt uitgezet, op initiatief van de Dienst Terugkeer 
en Vertrek. Ook twee gezinnen met in totaal drie jonge kinderen wordt op 

dit moment in de Gesloten Gezinsvoorziening in Zeist voorbereid op 
uitzetting middels deze vlucht. Een dergelijke groepsvlucht wordt 

gewoonlijk uitgevoerd met veel beveiligers (escorts) en bij aankomst valt 
de groep erg op. Er is dus geen sprake van een gebruikelijke lijnvlucht. 

Wij vinden het niet uit te leggen dat deze groepsuitzetting doorgaat, zeker 
niet op dit moment, middenin een strenge lockdown vanwege een sterke 

toename van coronabesmettingen. Op dinsdag 15 december is door het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken besloten om alle landen op code oranje 

te zetten. Het kabinet heeft opgeroepen om in ieder geval tot half maart 
niet naar het buitenland te reizen, dat is zelfs ‘asociaal’ genoemd door 

premier Rutte in de Tweede Kamer.  

Daarnaast blijkt uit verhalen van mensen die eerder zijn uitgezet naar 

verschillende landen dat de sfeer op deze groepsvluchten vaak grimmig is 

vanwege veel beveiliging en onrust aan boord. En weten we uit verhalen 
van eerdere uitzettingen dat een groep personen die tegelijk wordt 

uitgezet extra aandacht trekt van veiligheidsinstanties in het land van 
aankomst, met bijvoorbeeld extra ondervragingen of zelfs 

inhechtenisneming tot gevolg 

Het baart het ons grote zorgen dat begeleiders niet goed afstand zullen 

kunnen houden en dus het oplopen van een coronabesmetting tijdens 
gedwongen uitzetting een reëel risico is. En we vragen ons af of het risico 

voor de begeleiders en hun gezinnen goed is afgewogen. 



Ook leert ervaring uit het verleden ons dat uitzettingen vlak voor het 

weekend - laat staan rondom feestdagen – ervoor kunnen zorgen dat 
mensen dagenlang vast kunnen komen te zitten op het vliegveld, in 

afwachting van een gehoor en toelating. 

De situatie in Nigeria is bovendien gespannen, in verband met vele 
protesten in de afgelopen maanden, die met (dodelijk) geweld gepaard 

zijn gegaan. Maar ook in verband met de coronapandemie en de angst dat 
reizigers het virus meebrengen en zullen verspreiden. Uit het door de 

Nigeriaanse overheid uitgebrachte ‘Revised Quarantine Protocol’ blijkt dat 
reizigers na aankomst verplicht kunnen worden om direct een test te 

ondergaan en mogelijk op eigen kosten 14 dagen in quarantaine moeten. 
Wat er gebeurt als je geen verblijf hebt voor zelf-quarantaine en niet voor 

een verblijf kan betalen, zoals het geval is met meerdere personen waar 
wij mee in contact zijn, is niet duidelijk. 

Wij roepen DT&V en verantwoordelijke overheidsinstanties op om deze 
vlucht niet door te laten gaan.  

Wij roepen ertoe op om mensen vrij te laten uit vreemdelingendetentie 
om het risico op het verspreiden van het coronavirus te verminderen. 
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