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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer  

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA DEN HAAG 

 

 

 

Datum 6 september 2018 

Onderwerp Antwoorden Kamervragen over negatieve gevolgen van uitzetting 

naar Armenië voor PTSS-klachten van Howick en Lili 

 

 

 

 

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld 

door de leden  lid Van Ojik (GroenLinks), Kuiken (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) 

over de negatieve gevolgen van uitzetting naar Armenië voor de PTSS-klachten 

van Howick en Lili. 

 

Deze vragen werden ingezonden op 5 september 2018 met kenmerk 

2018Z15299. 

 

 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,  

 

 

 

Mark Harbers 

  

 

 

Directoraat-Generaal 

Migratie 

Directie Migratiebeleid 

Asiel, Opvang en Terugkeer 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/jenv 

  

 

 

 

 

Ons kenmerk 

2357905 
  

Uw kenmerk 

2018Z15299 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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Directoraat-Generaal 

Migratie 

Directie Migratiebeleid 

Asiel, Opvang en Terugkeer
  

 

Datum 

5 september 2018 
 

Ons kenmerk 

2357905 

 

 

 

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de 
vragen van de leden Van Ojik (GroenLinks), Kuiken (PvdA) en Jasper van 
Dijk (SP) over de negatieve gevolgen van uitzetting naar Armenië voor de 
PTSS-klachten van Howick en Lili  
(ingezonden 5 september 2018, nr. 2018Z15299) 

 

 

Vraag 1 

Bent u van mening dat de PTSS-klachten van de kinderen Howick en Lili 

Hambartsjumian, en de invloed van hun uitzetting naar Armenië hierop, 

voldoende door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn 

onderzocht? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid de IND op te dragen 

dit alsnog (beter) te laten onderzoeken alvorens wordt overgegaan tot 

uitzetting van de kinderen? 

  

 

Vraag 2 

Hoe beoordeelt u de conclusies van prof. dr. Erik J.A. Scherder dat het 

gescheiden uitzetten van de moeder van de kinderen heeft bijgedragen 

aan het verergeren van de PTSS-klachten van de kinderen, en dat deze 

PTSS-klachten hun vermogen zich aan te passen aan een nieuwe 

omgeving in negatieve zin beïnvloedt? Hoe reflecteert u op uw rol hierin? 

  

 

Vraag 3 

Deelt u de mening van prof. dr. Erik J.A. Scherder dat Lili en Howick 

lijden aan een chronische PTSS, wat maakt dat het besluit om hen terug 

te sturen naar het land van herkomst, naar huidige wetenschappelijk 

inzichten, zonder verdere schade aan hun hersenen en daarmee aan hun 

functioneren nu en in de toekomst, op dit moment volstrekt 

onverantwoord is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe weegt u dit? 

  

Antwoord op de vragen 1, 2 en 3 

Bovenstaande vragen zien uitdrukkelijk op individuele (medische) 

omstandigheden van beide kinderen. Zoals uw Kamer bekend is ga ik in openbare 

beantwoording van Kamervragen niet in op individuele en persoonlijke aspecten. 

Dit geldt temeer wanneer het bijzondere persoonsgegevens betreft, zoals 

medische gegevens. 

 

 

Vraag 4 

Bent u bereid tot het moment dat u deze vragen heeft beantwoord geen 

onomkeerbare stappen te zetten in de zaak van Howick en Lili? Zo nee, 

waarom niet? 

 

Antwoord op vraag 4 

Tot het moment van deze beantwoording zijn geen onomkeerbare stappen gezet. 

 

 


