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Betreft: Verzoekschrift 0816/2012, ingediend door Robert Radford (Sierra Leoonse 
nationaliteit), over zijn asielaanvraag en detentie in Letland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de wijze waarop hij na zijn asielaanvraag in Letland is behandeld 
door de door de Letse autoriteiten. Indiener diende in september 2007 zijn asielverzoek in. Hij 
werd daarop gevangen gezet door de Letse grenswacht. Het asielverzoek werd afgewezen, 
waarbij hem het oordeel van de rechter door een grenswacht werd medegedeeld zonder dat hij 
zelf voor de rechter was verschenen. Indiener zou worden uitgezet naar zijn land van 
herkomst. Dit gebeurde echter niet. Pas na een besluit van de hoogste rechter werd hij uit 
detentie vrijgelaten. Daarna werd indiener verscheidene malen opgepakt, gevangengezet en 
voor de rechter gebracht. In totaal heeft indiener meer dan twee jaar gevangen gezeten. Hij 
heeft geen huisvesting, geen inkomen, geen sociale steun en geen recht om te werken. Op 4 
september 2013 zal de definitieve uitspraak in zijn zaak worden gedaan. Indiener is van 
opvatting dat hij slecht en oneerlijk is behandeld en dat zijn mensenrechten zijn geschonden. 
Hij verzoekt om een onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Indiener beschrijft zijn situatie in Letland, waar hij aanvankelijk als asielzoeker verbleef en 
momenteel als mogelijke repatriant verblijft na de afwijzing van zijn asielaanvraag door de 
Letse autoriteiten.
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In zijn verzoekschrift verwijst hij onder meer naar zijn lange bewaring, de weigering van de 
autoriteiten om hem toegang te verlenen tot bepaalde elementen van zijn asieldossier en de 
verstrekking van informatie in een taal die hij niet begreep. Hij beweert dat hij zich in Letland 
in een juridisch niemandsland bevindt en geen enkele materiële steun ontvangt. Uit de 
verstrekte informatie blijkt dat een nationale rechter het beroep van indiener tegen het besluit 
tot inbewaringstelling uiteindelijk heeft aanvaard en zijn onmiddellijke vrijlating heeft gelast.

Het EU-asielacquis bevat regels over toegang tot juridische en procedurele waarborgen voor 
asielzoekers. Met name verplicht de richtlijn asielprocedures lidstaten ertoe ervoor te zorgen 
dat het dossier van de asielzoeker toegankelijk is voor diens rechtskundig vertegenwoordiger, 
vooral met het oog op een gedegen vertegenwoordiging en voorbereiding op 
beroepsprocedures voor nationale rechterlijke instanties [artikel 16, lid 1]. De richtlijn 
waarborgt ook dat asielzoekers toegang hebben tot het verslag van het asielonderhoud dat ten 
minste de informatie die van wezenlijk belang is voor het asielverzoek moet bevatten [artikel 
14, lid 2].

De richtlijn opvangvoorzieningen staat de bewaring van asielzoekers toe in de gevallen 
waarin zulks nodig blijkt, bijvoorbeeld om juridische redenen of om redenen van openbare 
orde. De richtlijn bepaalt geen maximale bewaringstermijn; deze moet echter worden 
uitgevoerd in overeenstemming met het EU-Handvest van de grondrechten en de evoluerende 
jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin wordt bepaald dat 
bewaring voor een zo kort mogelijke termijn moet worden bevolen.

Indiener verblijft illegaal in Letland. Daarom werd een terugkeerbesluit tegen hem 
uitgevaardigd. Vanwege ontbrekende reisdocumenten kon het terugkeerbesluit niet worden 
gehandhaafd en werd de terugkeer uitgesteld. De terugkeerrichtlijn vermeldt geen tijdslimiet 
voor een dergelijk uitstel. De terugkeerrichtlijn bepaalt in artikel 14, lid 1, waarborgen ten 
aanzien van de eenheid van het gezin, dringende medische zorg, toegang tot het 
basisonderwijs en de speciale behoeften van kwetsbare onderdanen van derde landen in 
afwachting van terugkeer.

In de artikelen 15 tot en met 17 voorziet terugkeerrichtlijn 2008/115/EG in duidelijke regels 
voor bewaring van onderdanen van derde landen in terugkeerprocedures. Repatrianten kunnen 
alleen in bewaring worden gesteld indien andere minder dwingende maatregelen niet effectief 
kunnen worden toegepast en alleen voor een zo kort mogelijke periode. De periode van 
bewaring is in beginsel beperkt tot zes maanden en kan alleen met nog eens twaalf maanden 
worden verlengd indien de repatriant niet meewerkt of de nodige documentatie uit derde 
landen op zich laat wachten. Voorts mag een repatriant niet in bewaring worden gesteld of 
moet hij worden vrijgelaten indien blijkt dat er geen redelijk vooruitzicht op verwijdering 
meer is. Indiener is momenteel niet in bewaring gesteld en het verzoek van de Letse 
autoriteiten om hem in bewaring te stellen, is door de rechter geweigerd.

Het valt hoofdzakelijk onder de verantwoordelijkheid van de autoriteiten van de lidstaten om 
te zorgen voor de juiste tenuitvoerlegging van het EU-acquis. De Commissie treedt niet op in 
afzonderlijke gevallen. Deze taak wordt in eerste instantie door de nationale rechterlijke 
instanties uitgevoerd. Als hoeder van het EU-recht kan de Europese Commissie echter 
tussenkomen als duidelijk kan worden aangetoond dat een lidstaat door het 
gemeenschapsrecht aan individuen toegekende rechten heeft geschonden. De door indiener 
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vermelde feiten wijzen er niet op dat dit hier het geval is.


