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Jurisprudentie-overzicht 2018  

Stijn Smulders 

  

INTEGRALE GELOOFWAARDIGHEIDSBEOORDELING 

 

Wat is een relevant element? ABRS 24 augustus 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2815) 

- De Afdeling oordeelt dat uit het arrest M’Bodj van 18 december 2014 

(ECLI:EU:C:2014:2452) volgt dat de subsidiairebeschermingsstatus alleen kan 

worden verleend als een vreemdeling een reëel risico loopt op ernstige schade als 

bedoeld in artikel 15 van de Kwalificatierichtlijn. Dit betekent dat de staatssecretaris 

geen verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd krachtens artikel 29 lid 1 b Vw 2000 

kan verlenen, indien de vreemdeling niet aannemelijk maakt dat hij een reëel risico 

loopt op ernstige schade. Daarnaast moet die ernstige schade volgens artikel 6 van 

de Kwalificatierichtlijn worden veroorzaakt door één van de actoren van ernstige 

schade, namelijk de staat, partijen of organisaties die de staat beheersen of niet-

overheidsfactoren waartegen de staat of deze partijen geen bescherming kunnen of 

willen bieden. Dit betekent dat niet elke schending van artikel 3 van het EVRM kan 

leiden tot verlening van de subsidiairebeschermingsstatus, aldus de Afdeling. De 

jurisprudentie van het HvJEU over ernstige schade en die van het EHRM over artikel 

3 van het EVRM lopen op dat punt uiteen, omdat volgens het HvJEU ernstige schade 

altijd moet voortvloeien uit gedragingen van derden en daarom bijvoorbeeld een 

medische situatie in beginsel niet kan leiden tot ernstige schade als bedoeld in de 

kwalificatierichtlijn. 

- M.a.w.: De reikwijdte van artikel 3 van het EVRM is groter dan die van artikel 15 van 

de Kwalificatierichtlijn en alleen ‘ernstige schade’ als bedoeld in laatstgenoemde 

bepaling kan tot verlening van een verblijfsvergunning asiel o.g.v. artikel 29 lid 1 b Vw 

2000 leiden. Dit betekent m.i. dat onder ‘relevant element’ niet langer moet worden 

verstaan een feit of omstandigheid dat raakt aan ten minste één onderwerp of 

verhaallijn en die in verband staat met vluchtelingschap dan wel artikel 3 van het 

EVRM – zoals het staat in WI 2014/10 inzake de integrale 

geloofwaardigheidsbeoordeling – maar een feit of omstandigheid dat raakt aan ten 

minste één onderwerp of verhaallijn en die in verband staat met vluchtelingschap dan 

wel subsidiaire bescherming (als bedoeld in artikel 29 lid 1 b Vw 2000 / artikel 15 

Kwalificatierichtlijn).  

 

Was de asielzoeker tijdens het gehoor in staat compleet, coherent en consistent te 

verklaren? iMMO versus FMMU 

ABRS 27 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2084, ECLI:NL:RVS:2018:2085 en 
ECLI:NL:RVS:2018:2086) 
 
De Afdeling ziet in drie uitspraken van 27 juni 2018 aanleiding haar in de uitspraak van 28 
mei 2015 (ECLI:NL:RVS:2015;1783) neergezette toetsingskader aan te passen. Tijdsverloop 
tussen de gehouden gehoren en het moment waarop het iMMO het onderzoek heeft verricht 
is geen reden (meer) om geen waarde te hechten aan het iMMO-rapport. Daartoe is wel 
vereist dat duidelijk uit het iMMO-rapport moet blijken hoe is vastgesteld dat de vreemdeling 
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waarschijnlijk niet consistent kon verklaren. Het IMMO-rapport moet aan de volgende 
cumulatieve vereisten voldoen: 
 
1)     Het dient te vermelden welke medische gegevens uit de periode van de gehoren zijn 
betrokken en of het onderzoeksformulier van de FMMU daar deel van uitmaakte; 
 
2)     Uit het iMMO-rapport moet blijken op welke onderdelen van het asielrelaas de 
beperking van het vermogen om consistent en coherent te verklaren, invloed heeft gehad; en 
 
3)     Uit het rapport blijkt dat de conclusie omtrent het vermogen consistent te verklaren, niet 
mede is gebaseerd op de aanname dat de gebeurtenissen waardoor de vreemdeling stelt 
psychische problemen te hebben gekregen, daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. 
 
Als aan die drie voorwaarden is voldaan, genereert dat natuurlijk aan de zijde van de 
staatssecretaris een nadere onderzoeksplicht en/of nadere motiveringsplicht. De Afdeling 
overweegt dan ook, dat als de staatssecretaris vervolgens geen medische deskundige 
inschakelt en de in het iMMO- rapport neergelegde conclusies niet bestrijdt, maar het relaas 
toch ongeloofwaardig acht, hij nader zal moeten motiveren waarom dit volgens hem het 
geval is. 
 
 
Deze drie uitspraken zien op de rol van het FMMU en die van het iMMO. 
 
De Afdeling verwijst naar haar eerder uitgezette lijn in de uitspraak van 28 mei 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:1783. Dat betekent dat de staatssecretaris ervan mag uitgaan dat een 
overeenkomstig het Protocol opgesteld FMMU-advies voldoet aan de vanuit een oogpunt 
van vakkundigheid te stellen eisen en zorgvuldig tot stand is gekomen. Indien de 
staatssecretaris bij het horen het FMMU-advies in acht neemt, en als uit de verslagen van de 
gehoren niet blijkt dat de vreemdeling onmiskenbaar niet in staat is geweest zijn asielrelaas 
naar voren te brengen en vragen daarover te beantwoorden, mag de staatssecretaris zich 
baseren op de verklaringen die de vreemdeling tijdens de gehoren heeft afgelegd. Een 
iMMO-advies dat is opgesteld ná de gehouden gehoren doet hieraan, wegens het 
tijdsverloop tussen de gehoren en dat iMMO-advies, niet af, aldus de Afdeling in die 
uitspraak van 28 mei 2015. 
 
De Afdeling ziet evenwel aanleiding om toetsingskader aan te passen. Uitgangspunt blijft dat 
zowel staatssecretaris als de bestuursrechter kunnen uitgaan van het FMMU-advies. 
Wanneer de vreemdeling later met een iMMO-rapport komt dat zorgvuldig tot stand is 
gekomen en dat naar inhoud en inzichtelijk en concludent is, moet de staatssecretaris de 
conclusie uit dit rapport betrekken bij zijn beoordeling. De Afdeling zal de staatssecretaris 
niet langer volgen in zijn standpunt dat aan de in een iMMO-rapport opgenomen conclusie 
over het vermogen van een vreemdeling compleet, coherent en consistent te verklaren, geen 
waarde toekomt wegens het tijdsverloop. De aanleiding voor deze wijziging is dat het iMMO 
heeft toegelicht dat conclusies over het bestaan van beperkingen ten tijde van de gehoren 
uitsluitend worden gebaseerd op medische informatie uit de periode van die gehoren, wat 
ook volgt uit de leeswijzer bij rapporten van het iMMO. De staatssecretaris heeft ter zitting 
desgevraagd ook erkend dat het in beginsel mogelijk is om achteraf vast te stellen of een 
vreemdeling in het verleden kampte met medische problematiek. 
 
Indien in het iMMO-rapport op concludente en inzichtelijke wijze is vastgesteld dat de 
psychische problematiek van de vreemdeling ten tijde van de gehoren zeer waarschijnlijk of 
zeker interfereerde met zijn vermogen om consistent te verklaren, kan de staatssecretaris 
hieraan niet voorbijgaan zonder zelf een medische deskundige te raadplegen. Daartoe is wel 
vereist dat uit het iMMO-rapport blijkt op welke wijze de mate van waarschijnlijkheid dat de 
vreemdeling niet in staat was consistent te verklaren, is vastgesteld. Het iMMO-rapport moet 
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daartoe vermelden welke medische gegevens uit de periode van de gehoren zijn betrokken 
en of het onderzoeksformulier van de FMMU daar deel van uitmaakte. Verder moet uit het 
iMMO-rapport blijken op welke onderdelen van het asielrelaas de beperking van het 
vermogen om consistent en coherent te verklaren, invloed heeft gehad. Voorts is vereist dat 
uit het rapport blijkt dat de conclusie omtrent het vermogen consistent te verklaren, niet 
mede is gebaseerd op de aanname dat de gebeurtenissen waardoor de vreemdeling stelt 
psychische problemen te hebben gekregen, daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. 
 
Als de staatssecretaris geen medische deskundige inschakelt, en de in het iMMO-rapport 
neergelegde conclusie aldus niet bestrijdt, maar het relaas toch onzorgvuldig acht, zal hij 
nader moeten motiveren waarom dit volgens hem het geval is. 
 

 

BEKERING 

WI 2018/10 Bekeerlingen van 1 juli 2018 

- Onderscheid tussen passieve bekering en actieve bekering. De passieve bekering tot 

een andere religie overkomt de vreemdeling via een droom, een visioen of een 

wonder (dit is niet limitatief). De bekering, of de aanzet tot bekering, vindt vaak plaats 

in een korte tijdspanne en heeft een hoog emotioneel effect. Bij een actieve bekering 

heeft de vreemdeling vaak ‘onderzoek’ gedaan naar de nieuwe religie en is sprake 

van een weloverwogen keuze voor de nieuwe religie. Bij een actieve bekering is de 

vreemdeling zelf op zoek naar zingeving. Er kan sprake zijn van een tussenvorm.  

- De beoordeling van de geloofwaardigheid geschiedt aan de hand van 3 elementen: 

1) de motieven voor en het proces van bekering, 2 ) de kennis van het nieuwe geloof 

en 3) de activiteiten, zoals bezoeken aan religieuze bijeenkomsten die een persoon 

onderneemt binnen de nieuwe geloofsovertuiging en het effect van de veranderingen.  

- Integrale geloofwaardigheidsbeoordeling waarin alle informatie uit het dossier wordt 

betrokken en waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden, 

achtergrond en leeftijd van de vreemdeling. Primair wordt gekeken naar de eigen 

verklaringen van de vreemdeling maar ook andere informatie in het dossier (zoals de 

verklaringen van derde partijen) wordt betrokken. Het is van belang met een open blik 

naar de zaak te kijken en te voorkomen dat er (onbewust) geredeneerd wordt vanuit 

de eigen context. 

- Een bekering heeft niet altijd een duidelijk beginpunt. Een bekering heeft vaak ook 

geen duidelijk eindpunt, het kan een doorgaande verandering zijn die steeds meer tot 

verdieping kan komen. Het is van belang eerst helder te krijgen hoe het leven van de 

vreemdeling eruit zag voor hij zich bekeerde. Dit is in feite het beginpunt.  

- T.a.v. het motief voor en het proces van bekering dient de vorm van bekering voor 

ogen te worden gehouden. Bij een (enkel) passieve bekering zijn de motieven en het 

proces van vaak anders dan bij een actieve bekering. Zo zal bij een passieve 

bekering vanwege de aard en de vorm meer de nadruk liggen op de vraag hoe de 

ontwikkeling van zijn geloofsleven zich verder heeft ontwikkeld nadat de bekering 

hem is overkomen. Hoewel aan een passieve bekering geen weloverwogen keuze 

vooraf gaat, mag wel worden verwacht dat de vreemdeling kan aangeven hoe hij 

daar vervolgens mee om is gegaan in het licht van zijn oude religie, zijn achtergrond 

en de betekenis van een bekering binnen zijn sociale context en het land van 

herkomst. 

- Een bekering levert voor een persoon iets op, een verandering in zijn (dagelijkse) 

leven, meestal duiden mensen dit als iets positiefs. Verwacht mag worden dat de 
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vreemdeling hierover kan vertellen en dat hij deze positieve aspecten persoonlijk kan 

maken. Een overstap heeft veel gevolgen, die vaak ook niet enkel positief zijn. Dit 

geldt met name als de vreemdeling afkomstig is uit een land en een familie 

waarbinnen de nieuwe geloofsovertuiging verboden of niet geaccepteerd is. In die 

gevallen mag verwacht worden dat de vreemdeling ook daarover kan vertellen.     

- Verwacht mag worden dat de vreemdeling enige kennis heeft van zijn nieuwe religie. 

Van de vreemdeling wordt niet verwacht dat hij zich heeft verdiept in de verschillende 

kerken en /of stromingen binnen een kerk, alvorens zich aan te sluiten bij een kerk. 

Wel mag worden verwacht dat hij kan vertellen bij wat voor soort kerk hij zich heeft 

aangesloten en waarom hij zich daarbij heeft aangesloten. Tevens mag worden 

verwacht dat een vreemdeling ten minste op hoofdlijnen kennis heeft van de 

geloofsovertuiging waartoe hij zich heeft bekeerd. Weet de vreemdeling de essentie 

van zijn nieuwe geloofsovertuiging te duiden en weet hij welke betekenis een 

Bijbeltekst bijvoorbeeld heeft en wat dit persoonlijk voor hem betekent. 

- Ook de activiteiten worden betrokken bij de beoordeling van de geloofwaardigheid 

van de bekering. Dit element gaat er met name om welk effect de bekering heeft op 

het dagelijks leven en of dit zichtbaar is in het gedrag. Daarbij kan gevraagd worden 

welke activiteiten de vreemdeling ontplooit ten aanzien van zijn nieuwe 

geloofsovertuiging en om welke reden hij dat belangrijk vindt. Vorenstaande betekent 

niet per definitie dat de vreemdeling actief betrokken moet zijn bij een 

(kerk)genootschap. Iedereen maakt daarin zijn eigen afweging. In deze context is wel 

van belang dat de vreemdeling kan aangeven om welke reden het voor hem niet 

noodzakelijk is aangesloten te zijn bij een (kerk)genootschap of naar buiten toe 

activiteiten te verrichten ten aanzien van zijn nieuwe geloofsovertuiging. 

- Alle drie de elementen worden betrokken bij de beoordeling van de 

geloofwaardigheid. In het algemeen kan worden gesteld dat het zwaartepunt ligt bij 

de motieven voor en het proces van bekering. Daarnaast is de IND op zoek naar het 

authentieke verhaal van de vreemdeling. In het algemeen kan dan ook worden 

gesteld dat binnen de beoordeling van de drie elementen het zwaartepunt ligt op de 

antwoorden van de vreemdeling over zijn eigen ervaringen en de persoonlijke 

beleving van de vreemdeling met betrekking tot deze drie elementen. Indien er ten 

aanzien van één element minder goede verklaringen zijn afgelegd, kunnen de andere 

elementen dit ‘compenseren’, mits de vreemdeling in staat is daarover wel 

verklaringen af te leggen die overtuigend genoeg zijn om de zwakkere elementen te 

‘compenseren’. 

- Gebrekkige verklaringen op het onderdeel motieven voor een proces van bekering 

hoeven dus niet noodzakelijkerwijs te leiden tot een negatief oordeel over de 

geloofwaardigheid van de bekering. In die gevallen waarin de vreemdeling niet goed 

kan verklaren over het proces en hij daarvoor een genoegzame verklaring heeft, kan 

de bekering alsnog geloofwaardig worden geacht indien de vreemdeling wel overtuigt 

ten aanzien van zijn verklaringen over zijn kennis en activiteiten die hij verricht.  

- Documenten van kerkelijke personen/instanties. Informatie van derden wordt altijd 

meegewogen, maar het gewicht wat hieraan wordt toegekend is afhankelijk van de 

individuele casus. Het uitgangspunt blijft immers dat de vreemdeling ten overstaan 

van de IND overtuigende verklaringen dient af te leggen. 

- Aan verklaringen of rapporten waarin een eigen oordeel word gegeven over de 

oprechtheid van de bekering op basis van de verklaringen die vreemdeling tegenover 

de IND heeft afgelegd of ten overstaan van een kerkelijke instanties of 

geloofsgenoten, zal in de regel beperkt gewicht worden toegekend. De IND dient 

immers een eigen afweging te maken. Aan verklaringen en/of rapporten van 

kerkelijke instanties waarin op basis van eigen waarneming wordt aangegeven welke 
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rol de vreemdeling speelt binnen een (kerkelijke) organisatie en hoe hij hier binnen de 

gemeenschap uiting aan geeft, zal meer waarde worden toegekend. Het betreft 

namelijk feitelijke info die wordt toegevoegd aan het dossier en die de verklaringen 

omtrent het element activiteiten ondersteunen. 

- Een doopakte en/of regelmatige kerkgang zullen op zichzelf  niet voldoende zijn om 

een bekering geloofwaardig te achten. De vreemdeling zal ook in dat geval middels 

zijn eigen verklaringen aannemelijk dienen te maken dat hij oprecht bekeerd is. De 

feitelijke informatie van de kerkelijke gemeenschap over bijvoorbeeld het proces dat 

binnen die kerk tot een doop leidt, kan daarbij wel dienen ter ondersteuning van de 

verklaringen van de vreemdeling.  

- Er dient gemotiveerd te worden om welke reden de verklaringen van derden niet 

opwegen tegen de ongeloofwaardig geachte verklaringen die de vreemdeling heeft 

afgelegd. De verklaringen van derden dienen daarbij tegen de verklaringen van de 

vreemdeling te worden afgezet. Daarbij blijft staan dat het primair aan de vreemdeling 

is om middels zijn verklaringen aannemelijk te maken dat hij is bekeerd en de IND 

een zelfstandig oordeel vormt ten aanzien van de geloofwaardigheid van de bekering.  

- Horen. Geen (standaard) vragenlijst / geen checklist. Het blijf een individuele 

beoordeling en elke vreemdeling is uniek. Na het vrije relaas moeten vooral open 

vragen worden gesteld. Daar waar nodig doorvragen. Getracht moet worden zo veel 

mogelijk het echte gesprek aan te gaan.          

 

Is WI 2018/10 wijziging van beleid? 

Geen wijziging beleid 

Voorzieningenrechter zp. Utrecht 27 juli 2018 (AWB 18/5591 en AWB 18/5592; 

ECLI:NL:RBMNE:2018:3669): De voorzieningenrechter volgt de staatssecretaris in zijn 

stelling dat de nieuwe WI 2018/10 op zichzelf niet kan worden aangemerkt als een nieuw 

element of bevinding dat relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvragen, omdat dit 

slechts het vastleggen van een vaste gedragslijn betreft.  

Zp. Zwolle 2 augustus 2018 (NL18.12367 en ECLI:NL:RBOVE:2018:2808): Naar het oordeel 

van de rechtbank heeft de staatssecretaris voldoende gemotiveerd dat de brief van 4 juli 

2018 en de WI de beoordeling van de asielaanvraag van de vreemdeling niet anders maken.   

Zp. Arnhem 23 augustus 2018 (NL18.14035 en ECLI:NL:RBGEL:2018:3672): de 

staatssecretaris heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de WI een publicatie is van 

de al langer gehanteerde interne vaste gedragslijn, zonder dat is beoogd daar verandering in 

aan te brengen. Dit blijkt volgens de rechtbank genoegzaam uit de inhoud van de WI en uit 

de brief van de staatssecretaris aan de TK van 4 juli 2018 (Kamerstukken II, 2017-2018, 

Kamerstuk 19637 nr. 2414). 

ZP. Arnhem 29 augustus 2018 (NL18.13445 en ECLI:NL:RBGEL:2018:3732): er is geen 

sprake van een relevante wijziging van het recht. De omstandigheid dat op grond van de 

eerder gehanteerde gedragslijn zwaar gewicht werd toegekend aan de motieven voor en het 

proces van bekering, maakt dit oordeel niet anders. In paragraaf 4 van de WI staat immers 

eveneens dat in het algemeen kan worden gesteld dat het zwaartepunt in de meeste 

gevallen ligt bij de motieven voor en het proces van bekering. Ook de waarde van 

overgelegde brieven en verklaringen doet hier niet aan af, nu uit de WI expliciet blijkt dat het 

uitgangspunt blijft dat de vreemdeling ten overstaan van de staatssecretaris overtuigende 

verklaringen dient af te leggen.    
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Wel wijziging van beleid 

ZP Rotterdam 1 augustus 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:9316): Uit (passages) van de brief 

van de staatssecretaris van 4 juli 2018 aan de TK blijkt genoegzaam dat de staatssecretaris 

met WI 2018/10 meer heeft beoogd dan alleen de omzetting van een intern informatiebericht 

naar een openbare werkinstructie. Het gaat immers ook om wijzigingen in de manier waarop 

de geloofwaardigheidsbeoordeling van een gestelde bekering plaatsvindt. WI 2018/10 kan 

daarom bezwaarlijk anders worden aangemerkt dan te zijn nieuw beleid. Daarom dient de 

rechtbank bij de beoordeling van het beroep hiermee rekening te houden (gelet op artikel 83 

lid 1 onder b Vw   Let wel Rotterdam: de wetgever heeft expliciet gezegd dat het niet aan 

de rechter is om ambtshalve nieuw beleid in beroep te betrekken. Zo ruim is 83 Vw niet.). 

 

Vergelijk WI 2014/10 en WBV 2014/36: invoering integrale 

geloofwaardigheidsbeoordeling/ wijziging van recht/ beleid? 

Staatssecretaris: Nee, slechts een nieuwe wijze van motiveren van een asielbeschikking. Het 

is louter bedoeld om de bestuursrechter meer inzicht te bieden in de motivering de 

geloofwaardigheidsbeoordeling. Het relevante wettelijke kader en de criteria aan de hand 

waarvan hij asielrechtelijke bescherming verleent zijn niet gewijzigd. Ook in de 

bewijslastverdeling komt geen verandering. Het is nog steeds in de eerste plaats aan de 

vreemdeling om zijn relaas aannemelijk te maken, en aan de staatssecretaris om bij de 

voorbereiding van het besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten te vergaren.  De 

omstandigheden als bedoeld in artikel 31 lid 2 aanhef en onder a t/m f Vw 2000 kunnen nog 

steeds afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van een asielrelaas en met zich meebrengen 

dat een vreemdeling zich meer moet inspannen om zijn asielrelaas alsnog aannemelijk te 

maken, zij het dat de staatssecretaris in een concreet besluit kenbaar zal moeten motiveren 

hoe deze van invloed zijn op die geloofwaardigheid.     

De Afdeling volgt de staatssecretaris; zie ABRS 9 april 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1203) en 

ABRS 9 april 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1201 en AB 2015/292 m.nt. Reneman).  

 

LHBTI 

WI 2018/9 van 1 juli 2018 inzake horen en beslissen in zaken waarin LHBT-gerichtheid 

als asielmotief is aangevoerd  

- Het is geen checklist, het beoogt vooral om een richting aan te geven. 

- Er wordt geen (standaard) vragenlijst gebruikt. Na het vrije relaas moeten vooral 

open vragen worden gesteld. Daar waar nodig doorvragen. Als uitgangspunt geldt dat 

je je tijdens het gehoor onbevangen opstelt en zo veel mogelijk voorkomt dat je 

(onbewust) redeneert vanuit een persoonlijk, vaak westers, referentiekader. Vooral 

doorvragen op persoonlijke belevingen van de vreemdeling en de persoonlijke 

betekenis die die gebeurtenissen voor de vreemdeling hebben gehad. Rekening 

houden met de mate waarin mensen hun gerichtheid in woorden kunnen vatten. 

Bovendien is niet iedereen gewend om over zijn persoonlijke ervaringen en 

gevoelens te praten. 
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- De IND is op zoek naar een authentiek verhaal. Daarom doorvragen bij 

standaardantwoorden. Het is daarbij de bedoeling de vreemdeling uit te nodigen zijn 

verklaringen nader te onderbouwen en persoonlijker te maken. 

- Thema’s: privéleven en omgeving, huidige en voorgaande relaties, contacten met 

LHBT’s in Nederland en kennis van de Nederlandse situatie en discriminatie, 

repressie en vervolging in land van herkomst. 

- In het algemeen kan worden gesteld dat het zwaartepunt ligt op antwoorden op 

vragen over de eigen ervaringen en persoonlijke beleving van de vreemdeling met 

betrekking tot zijn seksuele gerichtheid, wat dit voor hem en zijn omgeving heeft 

betekend, wat de situatie is voor personen in het land van herkomst van de 

vreemdeling en hoe diens ervaringen, ook volgens zijn asielrelaas, in het algemene 

beeld passen. 

- De IND hanteert bij de beoordeling van de geloofwaardigheid niet als uitgangspunt 

dat er in alle gevallen een interne worsteling moet hebben plaatsgevonden voordat 

de vreemdeling zijn LHBT-gerichtheid heeft geaccepteerd. Echter, wel mag verwacht 

worden dat bij een vreemdeling die afkomstig is uit een land waar men LHBT-

gerichtheid niet accepteert en waar dit mogelijk strafbaar is gesteld, sprake zal zijn 

van een (denk)proces waarin de vreemdeling zich onder andere voor de vraag 

gesteld ziet wat het betekent om anders te zijn dan hetgeen de maatschappij (en de 

wet) verwacht/verlangt en op welke wijze hij daaraan invulling wil en kan geven. Bij 

beoordeling van de geloofwaardigheid zal gewicht worden toegekend aan het proces 

van ontdekking van de gerichtheid en de wijze waarop de vreemdeling heeft 

verklaard daarmee te zijn omgegaan. 

- Het komt soms voor dat de vreemdeling zich ter onderbouwing van zijn aanvraag 

beroept op (schriftelijke) verklaringen van derden (getuigen, partners, 

belangenorganisaties). De IND weegt de informatie altijd mee, maar het gewicht dat 

hieraan wordt toegekend is afhankelijk van de individuele casus. In opvolgende 

aanvragen komt daarbij dat eerst wordt beoordeeld of sprake is van nieuw gebleken 

feiten of omstandigheden. In de beschikking moet worden gemotiveerd hoe rekening 

is gehouden met ingebrachte verklaringen van derden (of waarom daar geen 

rekening mee is gehouden). Op deze wijze wordt inzichtelijk welk gewicht er aan 

verklaringen van derden is toegekend. De enkele stelling dat het aan de vreemdeling 

is om het LHBT-zijn aannemelijk te maken middels zijn verklaringen, is dus 

onvoldoende motivering. Daarmee zijn de verklaringen van derden namelijk niet 

zichtbaar meegewogen. 

- De IND heeft een eigen verplichting en verantwoordelijkheid om zelf te komen tot een 

oordeel over de geloofwaardigheid en doet dat op basis van het gehele dossier. 

Primair wordt dus gekeken naar de eigen verklaringen van de vreemdeling maar 

daarbij wordt ook andere informatie, zoals verklaringen van derde partijen, betrokken.  

- In twijfelgevallen kunnen verklaringen van derden – mits deze verklaringen een 

daadwerkelijke toevoeging zijn op het dossier – de doorslag geven.    

 

ZP A’dam 24 juli 2017 (ECLI:RBDHA:2018:9189) over WI 2018/9: 

- In tegenstelling tot eiseres ziet de rechtbank in de nieuwe werkinstructie geen 

radicale wijziging in het toetsingsbeleid. Weliswaar wordt daarin nu niet meer de 

nadruk gelegd op bewustwording en zelfacceptatie, er wordt nog steeds uitgegaan 

van de verklaringen van de vreemdeling die integraal oordelend een authentiek 

verhaal moeten vormen. Eiseres heeft haar verklaringen weliswaar op onderdelen 

uitgebreid, maar de onduidelijkheden en tegenstrijdige verklaringen in haar relaas dat 
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aan het besluit uit de vorige procedure ten grondslag lag, zijn daarmee niet 

weggenomen 

ZP Groningen 1 augustus 2018 (NL18.12373 en ECLI:NL:RBNNE:2018:3127) over WI 

2018/9: 

- De rechtbank volgt verweerder in zijn stelling dat de nieuwe werkinstructie geen 

nieuw toetsingskader is, maar een aanpassing naar een integrale beoordeling van de 

verschillende thema’s.    

 

ZP Den Bosch 23 augustus 2018 (NL18.13689 en ECLI:NL:RBOBR:2018:4222): over WI 

2018/9 

- In tegenstelling tot eiseres ziet de rechtbank geen ingrijpende wijziging in de wijze 

van beoordelen door verweerder. Weliswaar wordt in WI 2018/9 niet meer de nadruk 

gelegd op processen van bewustwording en zelfacceptatie, maar er wordt nog steeds 

uitgegaan van de verklaringen van de vreemdeling die integraal oordelend een 

authentiek verhaal moeten vormen. Verweerder heeft zich ter zitting op het nadere 

standpunt gesteld dat zaken die volgens WI 2018/9 worden beoordeeld met een 

bredere blik worden beoordeeld, waarbij de focus niet uitsluitend mag liggen op 

processen van zelfacceptatie en bewustwording en andere aspecten ook bij de 

beoordeling moeten worden betrokken (Was dat voorheen dan anders en lag de 

focus toen wel uitsluitend op processen van zelfacceptatie en bewustwording? 

Dan is toch wel sprake van een ander toetsingskader? Stijn). Dat betekent echter 

niet dat in de besluitvorming niet ook de verklaringen met betrekking tot de processen 

van zelfacceptatie en bewustwording mogen worden betrokken.  

-  

Aseksuele geaardheid / ABRS 21 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1002 en JV 2018/78 

m.nt. Battjes) 

- In geschil is of de vreemdeling als aseksueel onder de voor LHBTI’s gemaakte 

uitzondering valt en of Algerije voor hem een veilig land van herkomst is. 

- De Afdeling heeft in haar uitspraak van 8 maart 2017 (ECLI:NL;RVS:2017:630) 

geoordeeld dat de staatssecretaris Algerije niet ten onrechte heeft aangewezen als 

veilig land van herkomst (waarom niet vol getoetst? Stijn), behalve voor lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuele.    

- De rechtbank Utrecht heeft overwogen in haar uitspraak van 5 april 2017 (AWB 

17/4218; ECLI:NL:RBDHA:2017:4449), dat de vreemdeling vanwege zijn 

aseksualiteit problemen heeft ondervonden met zijn familie, die situatie raakvlakken 

vertoont met de in de toelichting beschreven situatie van LHBTI’s en dat daarom niet 

duidelijk is waarom de aseksuele geaardheid van de vreemdeling niet valt onder de 

voor LHBTI’s gemaakte uitzondering.  

- De staatssecretaris stelt zich op het standpunt dat aseksualiteit niet onder de 

uitzondering voor LHBTI’s kan worden geschaard. Aseksualiteit is in Algerije, anders 

dan homoseksualiteit, niet strafbaar en uit openbare, gezaghebbende bronnen blijkt 

niet dat aseksuelen in Algerije te maken hebben met discriminatie, geweld of 

onderdrukking. Daarbij is in aanmerking genomen dat aseksualiteit niet gepaard gaat 

met handelingen die niet geaccepteerd of verboden zijn. De enkele omstandigheid 

dat de vreemdeling problemen heeft ondervonden met zijn familie omdat hij als 

aseksueel is afgeweken van tradities en traditionele verhoudingen door niet te willen 

trouwen met zijn nicht, betekent nog niet dat hij daarom valt onder de voor LHBTI’s 
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gemaakte uitzondering. Daartoe wijst de staatssecretaris erop dat het afwijken van 

tradities en traditionele verhoudingen ook kan voorkomen in situaties waarin seksuele 

oriëntatie geen rol speelt en dat de vreemdeling mogelijk ook problemen met zijn 

familie zou hebben ondervonden als hij om andere redenen had geweigerd met zijn 

nicht te trouwen.  

- Afdeling: Gelet op het voorgaande heeft de staatssecretaris deugdelijk gemotiveerd 

dat aseksualiteit niet onder de voor LHBTI’s gemaakte uitzondering kan worden 

geschaard.  

- Battjes: Het betoog van de staatssecretaris steunt (mede) op de positie van 

aseksuelen in Algerije. Battjes denkt dan ook dat de overweging van de Afdeling dat 

‘de staatssecretaris deugdelijk [heeft] gemotiveerd dat aseksualiteit niet onder de 

voor LHBTI’s gemaakte uitzondering kan worden geschaard’ uitsluitend op Algerije 

ziet, niet op de afbakening van een algemene categorie “LHBTI”.   

 

Algemene situatie LHBTI in Cuba / ABRS 4 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2168 en 

ECLI:NL:RVS:2018:2170) 

- Rapport U.S. Department of State van 3 maart 2017, rapport Austrian Centre for 

Country of Origin & Asylum Research and Documentation ‘Cuba’ van augustus 2017 

en brief VVN 5 april 2018.  

- Uit de stukken blijkt dat Cuba in de afgelopen jaren vooruitgang heeft geboekt waar 

het gaat om het beschermen van de rechten van LHBTI en het aannemen van 

wetgeving die LHBTI moet beschermen tegen discriminatie. Homoseksualiteit en het 

verrichten van homoseksuele handelingen zijn niet meer strafbaar en discriminatie op 

basis van seksuele gerichtheid is wettelijk niet toegestaan. De autoriteiten hebben de 

‘gay pride’ en een demonstratie voor het homohuwelijk toegestaan en maken 

geslachtsveranderende operaties mogelijk. CENESEX (een organisatie die opkomt 

voor de rechten van LHBTI en waar Mariela Castro, de dochter van Raúl Castro, aan 

het hoofd staat). 

 

Transgender uit Colombia / MK Roermond 25 mei 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:6308 

- De rb acht in de omstandigheden van het geval, te weten de geloofwaardig bevonden 

verklaringen van (-), het gebrek aan eenduidige informatie en het ontbreken van een 

algemeen dan wel thematisch ambtsbericht, termen aanwezig om aan te nemen dat 

de in paragraaf C2/3.4 van de Vc 2000 bedoelde verschuiving van de bewijslast in de 

richting van de staatssecretaris, aangewezen is. Met de in het voornemen en het 

bestreden besluit vervatte conclusie dat het in Colombia in het algemeen mogelijk is 

om bescherming van de (hogere) autoriteiten in te roepen, heeft de staatssecretaris 

niet voldaan aan de op hem rustende bewijslast. De staatssecretaris had daarnaast 

kenbaar moeten motiveren in hoeverre in Colombia in het algemeen aan LHBTI’s, in 

het bijzonder transgenders,  bescherming wordt geboden. Beroep gegrond.     

    

ABRS 29 augustus 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2884): informatie over feitelijk gedrag 

- Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen naar aanleiding van informatie over feitelijk 

gedrag van een vreemdeling, zoals een brief van het COC, foto’s van een 

vreemdeling op plaatsen voor LHBTI en informatie over een homoseksuele relatie 
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(zie de uitspraken van 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1256 en 6 oktober 2017, 

ECLI:NL:RVS:2017:2715), kan dergelijke informatie weliswaar dienen als 

ondersteuning van een gestelde seksuele gerichtheid, maar laat dit de 

verantwoordelijkheid van een vreemdeling onverlet om (ook) tegenover de 

staatssecretaris aan de hand van zijn verklaringen zijn seksuele gerichtheid 

aannemelijk te maken. 

 

  

AFGHANISTAN  

BELEIDSWIJZIGING: WBV 2018/7 

- Het landgeboden beleid m.b.t. Afghanistan is op twee punten aangepast. 

- Het eerste punt betreft het niet langer tegenwerpen van een binnenlands 

beschermingsalternatief aan gezinnen met minderjarige kinderen. Zoals in de brief 

van 11 juli 2018 aan de TK is opgemerkt, wordt, gelet op de informatie in het 

thematisch ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de rapporten 

die genoemd worden in de EASO Country Guidance, reden gezien om aan te nemen 

dat een binnenlands beschermingsalternatief voor gezinnen met minderjarige 

kinderen nu niet redelijk is. Concreet betekent dit dat voor gezinnen met minderjarige 

kinderen waarvoor een vrees voor vervolging in een bepaald deel van Afghanistan 

wordt aangenomen, niet langer het binnenlands beschermingsalternatief voor een 

ander deel van Afghanistan wordt tegengeworpen.  

- Het tweede punt betreft de definitie van alleenstaande vrouwen. Deze wordt in 

overeenstemming gebracht met Somalië en Irak (Dat was, getuige WBV 2017/2, een 

vrouw die geen echtgenoot (meer) heeft met wie zij in Afghanistan kan gaan 

samenleven en van wie de gezinsband met haar ouderlijk gezin is verbroken en 

aannemelijk was gemaakt dat deze niet kan worden hersteld. Thans wordt daaraan in 

WBV 2018/7 als voorwaarde toegevoegd, dat er geen familie of sociaal netwerk is 

waar de vrouw, gelet op haar individuele omstandigheden, voor opvang en 

bescherming kan terugvallen.).  

 

SOMALIË  

BELEIDSWIJIZIGING: WBV 2018/6 van 31 juli 2018 

- Op 18 oktober 2017 heeft de minister van Buitenlandse Zaken een algemeen 

ambtsbericht Zuid- en Centraal Somalië uitgebracht die de situatie beschrijft van 

januari 2016 tot en met 17 oktober 2017. Op 23 november 2017 is door de minister 

van Buiza een correctie aangebracht op het ambtsbericht. Bij brief aan de TK van 1 

maart 2018 (TK 2017-2018, 19 637, nr. 2370) heeft de staatssecretaris de Kamer 

geïnformeerd dat het ambtsbericht reden is om het landgebonden asielbeleid ten 

aanzien van Somalië op bepaalde punten te wijzigen. 

- Thans worden ook leiders van clans die de regering steunen, mensen die actief zijn 

in de politiek (zoals hoge politici en verkiezingsafgevaardigden, militairen van het 

Somalische leger, mensenrechtenactivisten en medewerkers van ngo’s die in de 

negatieve belangstelling staan van Al-Shabaab) toegevoegd als risicogroep. Er wordt 

voor terugkeerders, naar gebieden waar Al-Shabaab aan de macht is of de controle 

heeft, niet meer van groepsvervolging uitgegaan (Zie voorheen WBV 201614: In de 

gebieden in Zuid- en Centraal Somalië waar Al-Shabaab aan de macht is, is de 
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situatie zodanig dat er over het algemeen ten aanzien van terugkeerders sprake is 

van gegronde vrees voor vervolging i de zin van het Vluchtelingenverdrag tenzij uit de 

individuele verklaringen van de vreemdeling volgt dat hij niet als terugkeerder zal 

worden aangemerkt dan wel behandeld. Onder voorwaarden kan ene 

vluchtalternatief worden tegengeworpen in een gebied waar Al-Shabaab niet aan de 

macht is). Wel blijft het voor een terugkeerder mogelijk om op grond van individuele 

gronden aannemelijk te maken dat hij als spion zal worden gezien en om die reden te 

vrezen heeft voor vervolging. 

- Daarnaast is de definitie van ‘alleenstaande vrouw’ aangepast om deze te 

harmoniseren  met de definitie de wordt gebruikt in het landgebonden beleid van 

landen zoals Afghanistan en Irak.  

- Bij de beoordeling of een vrouw in Somalië als alleenstaand wordt gezien en op die 

grond bescherming behoeft, wordt in ieder geval meegewogen dat : 1) zij geen 

echtgenoot heeft – of een persoon met wie zij een duurzame relatie heeft – in 

Somalië met wie zij kan gaan samenleven; 2) de gezinsband met haar ouderlijk gezin 

is verbroken en zij aannemelijk maakt dat die niet kan worden hersteld; 3) er geen 

familielid tot in de derde graad of sociaal netwerk is waar de vrouw, gelet op haar 

individuele omstandigheden, voor bescherming en opvang kan terugvallen.    

- Als een vreemdeling over land moet reizen door Al-Shabaab gecontroleerd gebeid of 

als een vreemdeling afkomstig is uit door Al-Shabaab gecontroleerd gebeid, wordt in 

de regel een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer aangenomen. Het beleid 

voor vreemdelingen afkomstig uit Al-Shabaab gecontroleerd gebied is niet gewijzigd 

(zie ook WBV 2016/14). Onder voorwaarden kan een vreemdeling dan een 

binnenlands beschermingsalternatief worden tegengeworpen.   

 

SOMALIË /ALLEENSTAANDE VROUW?  

ABRS 28 september 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3164) 

- De staatssecretaris heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de vreemdeling is 

gehuwd en ook feitelijk een relatie heeft met haar echtgenoot met wie zij in Nederland 

samenwoont. 

- Evenzeer terecht heeft de staatssecretaris van belang geacht dat de 

verblijfsvergunning van de echtgenoot niet is verleend op asielgerelateerde gronden. 

Indien dergelijke gronden niet in de weg staan aan terugkeer, kan onder die 

omstandigheden tot uitgangspunt worden genomen dat de vreemdeling niet als 

alleenstaand is te beschouwen. Dat de echtgenoot heeft gezegd dat hij niet meegaat, 

maakt niet dat de staatssecretaris bij de beoordeling van het asielrelaas met de 

gezinssamenstelling, zoals deze thans is in Nederland, geen rekening hoeft te 

houden of mag houden. 

- De rb heeft derhalve ten onrechte overwogen dat de staatssecretaris er vanuit moet 

gaan dat de vreemdeling een alleenstaande vrouw is.   

 

IRAK 

BELEIDSWIJZIGING: WBV 2018/8 van 2 augustus 2018 

- De eerste wijziging betreft het feit dat niet langer grondslag bestaat om de gebieden 

die tot op heden als 15c-gebied werden aangemerkt nog steeds als zodanig aan te 

merken (Dat waren: de provincies Anbar en Ninewa, de districten Baiji, Tikrit, Dawr 
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en Shirquat in de provincie Salaheddin, het district Hawija in de provoncie Kirkuk en 

delen van de Bagdad-belet die grenzen aan de provincies Anbar, Salaheddin en 

Diyala).  Uit het ambtsbericht van mei 2018 blijkt dat gedurende de verslagperiode de 

veiligheidssituatie is verbeterd en ISIS uit vrijwel geheel Irak is verdreven. Derhalve is 

er, alhoewel de situatie is sommige delen van Irak zorgelijk kan worden genoemd, in 

geen van de genoemde gebieden meer sprake van een uitzonderlijke situatie. Dit 

blijkt ook uit het gegeven dat in de eerste maanden van 2018 het aantal 

burgerslachtoffers aanzienlijk is afgenomen in vergelijking met de eerste maanden 

van 2017. 

- Voorts is besloten staatloze Palestijnen afkomstig uit Irak, met uitzondering van de 

KAR, voortaan aan te merken als kwetsbare minderheidsgroep. Dit is met name 

gebaseerd op een rapport van UNHCR waaruit blijkt dat Palestijnen in Irak te maken 

kunnen krijgen met detenties, ontvoeringen, moorden, gedwongen verdwijningen, 

bedreigingen en mishandelingen. Tevens is in december 2017 een decreet 

ingetrokken dat voorzag in gelijke rechten voor Palestijnen ten opzichte van Iraakse 

staatsburgers. 

- Ten derde een nieuwe definitie van alleenstaande vrouwen.   

 

VERWESTERSING / VERVOLGINGSGRONDEN? / MAG 

TERUGHOUDENDHEID WORDEN VERWACHT? 

MK Arnhem 18 januari 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2018:484) 

- Met betrekking tot de vraag of een westerse levenswijze onder het begrip 

‘godsdienst’ als bedoeld in de Kwalificatierichtlijn kan worden geschaard, overweegt 

de rb dat het begrip ook omvat het onthouden van vormen van persoonlijk of 

gemeenschappelijk gedrag die op een godsdienstige overtuiging zijn gebaseerd of 

daardoor worden bepaald. Dat het recht op godsdienstvrijheid niet allen het recht 

omvat om uiting te geven aan een bepaalde godsdienstige overtuiging, maar ook om 

daaraan juist geen uiting te geven en zich niet te conformeren aan religieuze 

voorschriften, volgt ook uit de jurisprudentie van het EHRM (onder meer het arrest 

Buscarini c.s. tegen San Marino van 18 februari 1999, nr. 24645/94) en van het UK 

Suprme Court (onder meer het arrest van 25 juli 2012 (RT and others) waarin een 

overzicht is gegeven van internationale jurisprudentie op dit punt. 

- Daarbij doet het ingevolge artikel 10 lid 2 van de Kwalificatierichtlijn bij het 

beoordelen van de vrees van de verzoeker voor vervolging gegrond is, niet ter zake 

of de verzoeker in werkelijkheid de raciale, godsdienstige, nationale, sociale of 

politieke kenmerken vertoont die aanleiding geven tot vervolging indien deze 

kenmerken hem door de actor van vervolging worden toegeschreven. 

- De rechtbank acht minder relevant of de vreemdeling de westerse levensstijl zelf als 

uiting van het geloof ziet. Het doet niet ter zake of de vreemdeling in werkelijkheid de 

godsdienstige kenmerken vertoont die aanleiding geven voor vervolging, indien deze 

kenmerken hem door de actor voor vervolging worden toegeschreven. Daaraan is 

voldaan nu iemand met een westerse levensstijl door de actoren van de vervolging in 

Herat zal worden gezien als afvallige. Opgemerkt wordt dat de vreemdeling ter zitting 

gemotiveerd heeft aangeven dat zij nog immer het islamitische geloof aanhangt, 

maar dat zij zich door nieuwe inzichten verkregen in Nederland niet langer kan vinden 

in de normen en gedragsregels zoals deze in Afghanistan worden gehanteerd en de 

beperkingen die haar – en vrouwen in het algemeen – aldaar worden opgelegd.     

-    
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MK Den Haag 1 juni 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:5847) 

- Asielaanvraag van Afghaanse jonge vrouw met in Nederland aangenomen westerse 

levensstijl. Anders dan MK Arnhem van 18 januari 2017 is de rechtbank van oordeel 

dat de verwesterde levenswijze van (-) niet valt onder de vervolgingsgronden 

godsdienst en politieke overtuiging als bedoeld in het Vluchtelingenverdrag en de 

Kwalificatierichtlijn. De door (-) beschreven rechten en vrijheden bestaan in grote 

delen van de wereld niet. De rechtbank volgt de staatssecretaris in diens standpunt 

dat dit veeleer een sociaal-maatschappelijke kwestie betreft dan een 

vluchtelingrechtelijke kwestie. Aanpassing aan traditionele Afghaanse normen mag 

worden verwacht.   

MK Haarlem 29 juni 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:7813) 

- De staatssecretaris heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de stelling van 

een vreemdeling dat zij na verblijf van langere duur in Nederland is verwesterd, op 

zichzelf onvoldoende is om te kunnen spreken van een gegronde vrees voor 

vervolging op politieke dan wel godsdienstige gronden. De staatssecretaris wordt 

gevolgd in zijn standpunt dat naast het aannemen van een westerse levensstijl ook 

sprake moet zijn van een innerlijke godsdienstige overtuiging of een oprechte 

politieke opvatting op grond waarvan de vreemdeling zich niet langer kan 

conformeren aan de heersende regels of normen van de religie in haar land van 

herkomst. Dat volgt immers al op zichzelf uit de vervolgingsgronden ‘godsdienst’ of 

‘politieke overtuiging, zoals bedoeld in artikel 1(A) Vluchtelingenverdrag. Indien geen 

sprake is van een dergelijke oprechte godsdienstige overtuiging of politieke opvatting, 

kan de staatssecretaris van de vreemdeling verwachten dat zij zich bij terugkeer 

aanpast aan de daar geldende normen.  

- Wegens het ontbreken van een beleidsregel of een vaste gedragslijn van de 

staatssecretaris over de wijze waarop hij de gestelde godsdienstige overtuiging of 

politieke opvatting die verband houdt met verwestersing van een vreemdeling 

onderzoekt en beoordeelt, is het voor de rechtbank nu niet mogelijk effectief te 

toetsen hoe de staatssecretaris in een concreet geval dat onderzoekt en die 

beoordeling verricht en aldus een zorgvuldig voorbereid en deugdelijk gemotiveerd 

besluit neemt over de geloofwaardigheid van een dergelijk godsdienstige overtuiging 

of politieke opvatting als asielmotief. 

 

Ter vergelijking:  Facebook- internetberichten verwijderen / tatoeages / Sufi en Elmi.  

ABRS 24 april 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1336): Geloofsuitingen op Facebook-pagina 

- De gestelde bekering tot christendom is ongeloofwaardig en staat in rechte vast. Dat 

van een vreemdeling gevergd wordt om gebruik te maken van de mogelijkheid 

informatie van het internet te verwijderen, dan wel dat zij dergelijke informatie niet 

plaats, kan in zaken als deze niet worden aangemerkt als het betrachten van 

terughoudendheid bij het uitoefenen van een geloofsovertuiging in de zin van het 

arrest van het Hof van 5 september 2012, C-71/11 en C-99/11, Bondsrepubliek 

Duitsland tegen Y en Z (ECLI:EU:C:2012:518).  

- Reeds omdat de geloofsovertuiging ongeloofwaardig is, wordt de vreemdeling 

immers niet in de uitoefening van een geloofsovertuiging belemmerd. 
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ABRS 26 januari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:262): Facebookpagina’s voor terugkeer 

verwijderen en verwijderd houden 

- Voor zover de vreemdeling vreest dat hij naar Iran zal moeten terugkeren met een 

laissez passer en dat hij door de Facebookpagina alsnog in de negatieve 

belangstelling van de Iraanse autoriteiten komt te staan, heeft de staatssecretaris 

zich terecht op het standpunt gesteld dat van een vreemdeling kan worden gevergd 

dat hij de op zijn Facebook-pagina geplaatste geloofsuitingen vóór terugkeer naar 

Iran verwijdert, en verwijderd houdt, omdat de gestelde bekering tot het christendom 

ongeloofwaardig is.  

-   

ABRS 31 mei 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1802 en ECLI:NL:RVS:2018:1803): tatoeages 

- Als de staatssecretaris een bekering niet geloofwaardig acht, verwacht hij dat een 

vreemdeling een eventueel risico bij terugkeer wegneemt door een tatoeage te 

bedekken en bedekt te houden. Als dat niet mogelijk is, vergt de staatssecretaris dat 

de vreemdeling een tatoeage vóór terugkeer verwijdert of aanpast. Volgens de 

staatssecretaris is dit laatste niet in strijd met artikel 11 van de Grondwet, artikel 8 

van het EVRM en artikel 3 van het EU Handvest, nu de vreemdeling zichzelf in deze 

positie heeft gebracht omdat hij in NL een tatoeage heeft laten plaatsen voordat 

duidelijkheid bestond over zijn verblijfsstatus. Daarom is het volgens hem de eigen 

verantwoordelijkheid van en vreemdeling om vóór terugkeer te bewerkstelligen dat de 

tatoeage wordt verwijderd of aangepast, dan wel in het land van herkomst te 

bedekken. Het verwijderen van ene tatoeage d.m.v. lasertechniek is een veel 

voorkomende, relatief eenvoudige en weinig ingrijpende behandeling. 

- De Afdeling verwijst naar haar uitspraak van 24 april 2015. In deze zaak acht de 

Afdeling het echter, mede gelet op de locatie van de tatoeage op de hand, niet 

aannemelijk dat de vreemdeling die tatoeage met kleding kan bedekken en na 

terugkeer in Iran onder alle omstandigheden bedekt kan houden om zo een reëel 

risico op een behandeling in strijd met 3 EVRM te voorkomen. Dat geldt ook voor de 

eerst ter zitting bij de Afdeling door de staatssecretaris geopperde mogelijkheid dat 

de vreemdeling zijn tatoeage met, periodiek aan te brengen, make-up maskeert.  

- De Afdeling stelt voorop dat het aan de staatssecretaris is om een besluit van een 

deugdelijke motivering te voorzien. De enkele stelling dat het niet in strijd is met 

artikel 11 van de Grondwet, artikel 8 van het EVRM en artikelen 3 en 7 van het 

Handvest om van een vreemdeling te vergen dat hij op zijn lichaam aangebrachte 

tatoeages verwijdert of aanpast, omdat de vreemdeling zichzelf in een dergelijke 

positie heeft gebracht, is niet als een dergelijke motivering te beschouwen. Anders 

dan hij stelt, bieden de uitspraken van de Afdeling van 24 april 2015 en van het Britse 

Upper Tier Tribunal van 8 april 2016, AA/05251/2015, geen steun voor het standpunt 

dat van een vreemdeling kan worden gevergd dat hij op zijn lichaam aangebrachte 

tatoeages verwijdert of aanpast. In beide uitspraken is immers geen oordeel gegeven 

over de verenigbaarheid van die actie met de grondrechten op lichamelijke integriteit.  

- De staatssecretaris zal nader moeten motiveren hoe zijn standpunt zich verhoudt tot 

de grondrechten op lichamelijke integriteit, zoals neergelegd in artikel 11 van de GW, 

artikel 8 EVRM en artikelen 3 en 7 Handvest. Bij die motivering moet hij tevens 

aandacht besteden aan het arrest van het Hof van 25 januari 2018, Hivatal, 

ECLI:EU:V:2018:36, punt 53.  
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Arrest Hivatal van 25 januari 2018: psychologisch deskundigenonderzoek met als doel 

om op basis van projectieve persoonlijkheidstests een indruk te krijgen van de 

seksuele gerichtheid. 

- Tot de grondrechten die specifiek relevant zijn voor het onderzoek van de 

verklaringen van een verzoeker om internationale bescherming behoort met name 

het in artikel 7 van het Handvest geformuleerde recht op eerbiediging van het 

privéleven en het familie- en gezinsleven. Artikel 4 van de kwalificatierichtlijn moet in 

het licht van artikel 7 van het Handvest worden uitgelegd. 

- In dit verband dient te worden opgemerkt dat de beslissingsautoriteit een 

psychologisch deskundigenonderzoek zoals in het hoofdgeding specifiek heeft gelast 

in het kader van de door de betrokken persoon ingediende verzoek om internationale 

bescherming. Hieruit volgt dat dit deskundigenonderzoek wordt uitgevoerd in 

omstandigheden waarin de toekomst van de persoon die wordt opgeroepen zich te 

onderwerpen aan projectieve persoonlijkheidstests, zeer afhankelijk is van het gevolg 

van deze autoriteit aan het verzoek om internationale bescherming geeft, en waarin 

een eventuele weigering om zich aan deze tests te onderwerpen een belangrijk 

gegeven kan vormen waarop de genoemde autoriteit zich bij de vaststelling of deze 

persoon zijn verzoek voldoende heeft gestaafd, kan baseren. 

- Derhalve dient te worden geoordeeld dat zelfs indien de betrokken persoon formeel 

toestemming moet geven voor de uitvoering van de psychologische tests waarop een 

deskundigenonderzoek zoals dat in het hoofdgeding is gebaseerd, hier niet 

noodzakelijkerwijs sprake is van vrijwillige toestemming, aangezien deze 

toestemming de facto wordt afgedwongen door de druk van de omstandigheden 

waarin de verzoeker om internationale bescherming zich bevindt.         

 

EHRM 28 juni 2011, Sufi en Elmi nrs 8319 en 11449/07 (JV 2011/332) 

- A number of sources considered the areas controlled by al-Shabaab tob e stable and 

generally safe for those Somalis who were able to “to play the game” and avoid 

unnecessary attention of al-Shabaab. 

- However, returnees with no recent experience of living in Somalia would be at risk of 

ill-treatment if their home area was in – or if they was required to travel through – an 

area controlled by al-Shabaab, as they would not be familiar with the strict Islamic 

codes imposed there and could therefore be subjected to punishments such as 

stoning, amputation, flogging and corporal punishment.  

 

ABRS 21 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3735, ECLI:NL:RVS:2018:3736 en 

ECLI:NL:RVS:2018:3737) 

Verwestering valt niet onder godsdienstige of politieke overtuiging. De argumenten van de 

Afdeling: 

1) Vluchtelingenverdrag en EVRM dwingen er niet toe om een asielvergunning te 
verlenen aan vrouwen met een in NL al dan niet door louter tijdsverloop ontwikkelde 
westerse levensstijl. Dat zij in het land van herkomst niet kunnen leven zoals in NL, 
en dat vrouwenrechten in het land van herkomst niet op dezelfde manier zijn 
verzekerd als in NL is voor verlening van een asielvergunning onvoldoende. 

2) Een westerse levensstijl is geen godsdienstige of politieke overtuiging. Zoal het Hof in 
het arrest van 5 september 2012, Bondsrepubliek Duitsland tegen Y en Z 
(ECLI:EU:C:2012:518, punten 70-71) heeft overwogen, omvat de bescherming die 
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onder het Unierecht op basis van de vervolgingsgrond godsdienstige overtuiging 
wordt geboden, slechts gedrag dat betrokkene noodzakelijk voor zichzelf acht. Het 
moet gaan om gedrag dat op een godsdienstige overtuiging is gebaseerd en dat 
bijzonder belangrijk is voor betrokkene om zijn godsdienstige identiteit te behouden. 

3) Gelet op de aard van de vervolgingsgronden in het Vluchtelingenverdrag en de 
(Kwalificatie)richtlijn is de Afdeling van oordeel dat op dezelfde manier moet worden 
geoordeeld over het beroep op bescherming op grond van een politieke overtuiging. 
Deze vervolgingsgrond en de godsdienstige overtuiging gaan allebei over kenmerken 
die zo fundamenteel zijn voor de identiteit of morele integriteit van een vreemdeling, 
dat niet mag worden gevraagd dat zij dit opgeeft. 

4) De hoofdregel is dus dat een enkele in Nederland ontwikkelde levensstijl niet 
tot vluchtelingschap kan leiden. De uitzondering hierop is de situatie waarin 
een vreemdeling aannemelijk maakt dat de westerse gedragingen een 
uitingsvorm zijn van een godsdienstige of politieke overtuiging. Een voorbeeld 
hiervan is een vreemdeling die aannemelijk maakt dat zij zich heeft afgewend 
van haar godsdienst en zich juist daarom westers gedraagt. De vreemdeling zal 
die uitzondering aannemelijk moeten maken.    

 

Verder oordeelt de Afdeling dat vrouwen met een westerse levensstijl geen specifieke 

sociale groep vormen. Kort de redenering van de Afdeling: 

1) Westerse levensstijl is geen aangeboren kenmerk.  
2) Daarnaast is niet aannemelijk geworden dat vrouwen met een westerse levensstijl 

zich allemaal of dezelfde manier uiten en gedragen, waardoor zij evenmin een 
kenmerk delen. 

3) Anders dan de vreemdeling en de UNHCR stellen is het niet zo dat het hebben van 
en westerse levensstijl al een godsdienstige of politieke overtuiging impliceert. Zelfs 
als bepaalde leden van bedoelde groep wel een in Nederland ontwikkelde 
godsdienstige of politieke overtuiging hebben, is niet zonder meer aannemelijk dat 
vrouwen steeds dezelfde godsdienstige of politieke overtuiging delen. De vraag is in 
dat geval bovendien of het behoren tot een specifieke sociale groep die laatste 
categorie vrouwen aanvullende bescherming zal bieden boven de andere 
vervolgingsgronden. Het ligt in de rede dat zij vaak al op individuele basis beschermd 
worden, omdat hun godsdienstige of politieke overtuiging afwijkt van wat in het land 
van herkomst gebruikelijk en aanvaard is.  

4) Dat vrouwen met een westerse levensstijl zich in Nederland anders gedragen dan 
van hen wordt verwacht in Afghanistan is wel een gemeenschappelijk kenmerk, maar 
niet één dat voor de identiteit of morele integriteit van die vrouwen zonder meer 
dermate fundamenteel kan worden geacht dat van hen niet mag worden geëist dat zij 
dit opgeven.  

 

Kan terughoudendheid worden verlangd? Ja, tenzij… 

In beginsel kan van verwesterde vrouwen worden verlangd dat zij zich bij terugkeer weer 

aanpassen aan de daar geldende regels. Echter, op deze regel bestaan uitzonderingen. Het 

gaat dan om de situatie waarin een vreemdeling aannemelijk maakt dat haar een van de 

vervolgingsgronden wordt toegedicht door een actor van vervolging in verband met haar 

persoonlijke uiterst moeilijk of nagenoeg onmogelijk te veranderen kenmerken, of waarin een 

vreemdeling aannemelijk maakt dat zij daardoor in het land van herkomst een reëel risico 

loopt op een onmenselijke behandeling (zie EHRM Sufi en Elmi): “to play the game” ). 

Het is aan de vreemdeling om aannemelijk te maken dat zij die uiterst moeilijk of nagenoeg 

onmogelijk te veranderen kenmerken heeft. Daarbij spelen met name het gedrag van de 

vreemdeling in het land van herkomst, de leeftijd die zij had op het moment van vertrek, hoe 
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zij zich heeft ontwikkeld in NL en haar verblijfsduur hier een belangrijke rol. Als een 

vreemdeling stelt uiterst moeilijk of nagenoeg onmogelijk te veranderen kenmerken te 

hebben, dan moet zij aannemelijk maken dat zij die niet kan veranderen of dat dat 

redelijkerwijs niet van haar mag worden verwacht, dan wel dat zij die niet duurzaam kan 

verbergen. Daarnaast moet zij, mede door algemene informatie over het land van herkomst 

verstrekken, aannemelijk maken dat haar door die kenmerken een vervolgingsgrond wordt 

toegedicht door een actor van vervolging of dat zij daardoor en reëel risico loopt op 

onmenselijke behandeling. 

Als de vreemdeling aannemelijk maakt dat aanpassing van bepaalde kenmerken uiterst 

moeilijk of nagenoeg onmogelijk is, dan moet de staatssecretaris onderzoeken en 

beoordelen of de vreemdeling hierdoor bij terugkeer naar haar land van herkomst gegronde 

vrees voor vervolging heeft of een reëel risico loopt op onmenselijke behandeling. Als de 

staatssecretaris zich op het standpunt stelt dat een vreemdeling bepaalde kenmerken uiterst 

moeilijk of nagenoeg niet kan aanpassen, maar wel duurzaam kan verbergen, moet hij dit 

uiteraard toelichten en zo nodig onderbouwen. De Afdeling verwijst naar haar “tatoeage-

uitspraken van 31 mei 2018.  

 Vervolgens toetst de Afdeling de individuele gevallen op dit punt. In één zaak 

(ECLI:NL:RVS:2018:3735) had de vreemdeling o.a. aangevoerd dat zij de aandacht op zich 

zal vestigen alleen al door haar houding en manier van gaan en staan. Ook de manier 

waarop zij communiceert met mannen en anderen vrouwen en hoe zij zich beweegt in de 

samenleving zal de aandacht op haar vestigen, ook als zij haar best doet zich aan te passen. 

Volgens de vreemdeling zal haar dan ook een vervolgingsgrond worden toegedicht. 

Onderzoeksplicht 

Naar het oordeel van de Afdeling heeft de staatssecretaris ten onrechte niet de verklaringen 

van de vreemdeling onderzocht over haar onmogelijkheid om zich weer volledig aan de 

Afghaanse maatschappij aan te passen, de vervolgingsronden die haar doordoor zullen 

worden toegedicht en waarvoor zij stelt een reëel risico te lopen op een onmenselijke 

handeling. Besluit niet zorgvuldig voorbereid en niet deugdelijk gemotiveerd.  

 

Verweerder heeft naar aanleiding van deze Afdelingsuitspraken een Werkinstructie 

opgesteld: WI 2019/1 

 

Artikel 15c Kwalificatierichtlijn / artikel 29, lid 1 b sub 3 Vw 2000 

Uitzonderlijke situatie en opleggen van een zwaar inreisverbod / ABRS 29 augustus 

2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2885) 

- Vreemdeling met de Jemenitische nationaliteit. Door het Gerechtshof Den Bosch 

veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, 

voor het in Tilburg ronselen van een asielzoeler voor de gewapende terroristische 

strijd. Asielaanvraag afgewezen + opleggen van een inreisverbod van 20 jaar wegens 

gevaar openbare orde en nationale veiligheid.  

- Belangenafweging tussen enerzijds het algemeen belang dat gediend wordt met het 

beschermen van de openbare orde of (nationale) veiligheid en anderzijds het 

individuele belang van een vreemdeling bij verblijfsaanspraken, dan wel bescherming 

tegen de uitzetting. Als uit de rechterlijke toetsing van die afweging volgt dat een 

vreemdeling aan de vereisten voor verlening van een verblijfsvergunning voldoet, is 
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daarmee in beginsel gegeven dat een tegen hem uitgevaardigd inreisverbod niet in 

stand kan blijven (zie de uitspraak van 18 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:638). In 

bepaalde situaties, bijvoorbeeld als artikel 1(F) van het Vluchtelingenverdrag van 

toepassing is, kan een uitgevaardigd inreisverbod toch in stand blijven, hoewel een 

vreemdeling niet wordt uitgezet (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 3 december 2014, 

ECLINL:RVS:2014:4530).   

- Naar het oordeel van de Afdeling hebben de staatssecretaris en de rechtbank de 

voorgeschreven belangenafweging en toetsing niet verricht. Ze zijn voorbijgegaan 

aan de vraag of de vreemdeling kan terugkeren naar Jemen. De staatssecretaris 

heeft daarom niet inzichtelijk gemaakt hoe hij de rechtsgevolgen van het inreisverbod 

en de bevoegdheid tot uitzetting heeft afgewogen tegen de algehele 

veiligheidssituatie in Jemen waar zich volgens hem de uitzonderlijke situatie van 

willekeurig geweld voordoet, waartegen artikel 29, aanhef en onder b, sub 3, van de 

Vw 2000 bescherming biedt. En de rechtbank heeft dat niet getoetst. Hoger beroep is 

kennelijk gegrond. Dat wil nog niet zeggen dat de vreemdeling voor een 

verblijfsvergunning in aanmerking komt. 

 

Afghanistan / 15c en binnenlands vlucht- en vestigingsalternatief in Kaboel/ ABRS 1 

oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3176) 

- Hoewel het EASO een glijdende schaal gebruikt voor de beoordeling van de 

algemene veiligheidssituatie en de beoordeling een andere opzet kent dan de door 

de staatssecretaris verrichte beoordeling, komt uit de Country Guidance Afghanistan 

van het EASO van juni 2018 naar voren dat ook het EASO vindt dat er in Afghanistan 

geen gebieden zijn waarin de algemenen veiligheidssituatie zo slecht is dat een 

vreemdeling reeds om die reden daarnaar niet kan terugkeren. Uit het (thematisch) 

ambtsbericht over de veiligheidssituatie van mei 2018, het rapport van EASO, 

‘Country of Origin Report Afghanistan, Security Situation - Update’, van mei 2018 en 

de Country Guidance komt verder naar voren dat ook in de eerste helft van 2018 het 

aantal burgerslachtoffers hoog bleef. Uit de stukken, die voor een groot deel ook de 

veiligheidssituatie in 2017 beschrijven, komt echter geen wezenlijk ander beeld naar 

voren dan volgt uit de stukken die in de uitspraak van de Afdeling van 21 maart 2018 

(ECLI:NL:RVS:2018:915) aan de orde waren. 

- De Afdeling overweegt ook dat deze uitspraak betekenis heeft voor andere 

vreemdelingen uit Afghanistan die de algemene veiligheidssituatie daar aan hun 

asielaanvraag ten grondslag leggen. Gelet hierop en op de actualiteitswaarde van de 

uitspraak, zal de Afdeling, zo laat zij weten, ook ingaan op de wijziging van het 

asielbeleid ten aanzien van Afghanistan (Dit lijkt de Afdeling hier ambtshalve te doen 

want er was geen grief gericht tegen de wijziging van dat beleid; Stijn).  

- In WBV 2018/7 is het beleid in die zin gewijzigd, dat naast de al in het beleid 

opgenomen groepen (Zie risicogroepen en kwetsbare minderheidsgroepen zoals 

bijvoorbeeld vrouwen die werkzaam zijn in de publieke arena, vreemdelingen die 

afkomstig zijn uit een leefgebied waar zij tot een – gemarginaliseerde – etnische of 

religieuze minderheid behoren, niet-Moslims en LHBT’s, en daarnaast alleenstaande 

vrouwen; Stijn) voortaan een binnenlands beschermingsalternatief ook niet aan 

gezinnen met minderjarige kinderen wordt tegengeworpen.    

- In het ambtsbericht van mei 2018 staat dat ontheemden in Afghanistan onder zeer 

slechte omstandigheden leven en er een tekort is aan adequate huisvesting en 

basisbehoeften als water, voedsel, sanitaire voorzieningen en toegang tot 

gezondheidszorg. Meer dan de helft van de ontheemden, vluchtelingen en 
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terugkeerders zijn minderjarigen, waarvan een groot deel geen onderwijs volgt. 

Volgens schattingen krijgt Kaboel dagelijks 1200 ontheemden te verwerken. In de 

Country Guidance staat dat een binnenlands beschermingsalternatief voor gezinnen 

met kinderen niet redelijk is als het gezin over onvoldoende financiële middelen of 

een ondersteunend netwerk in het desbetreffende deel van Afghanistan beschikt. 

Gelet op deze informatie en gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de 

algemenen veiligheidssituatie in Afghanistan, is de keuze van de staatssecretaris om 

alleen de groep gezinnen met minderjarige kinderen toe te voegen aan de al in het 

beleid genoemde groepen waarvoor een binnenlands beschermingsalternatief niet 

geldt niet kennelijk onredelijk, aldus de Afdeling.    

 

Statushouders / 30a lid 1 onder a Vw: niet-ontvankelijk  

Het gaat hier om vreemdelingen die hier asiel laanvragen, terwijl zij in een ander lidstaat al 

een vergunning hebben waarbij hen internationale bescherming (vluchtelingenstatus / 

subsidiairebeschermingsstatus) is verleend. Die aanvragen worden niet-ontvankelijk 

verklaard op grond van artikel 30a lid 1 onder a, van de Vw 2000. 

Dat lijkt logisch, want waarom zou Nederland nogmaals internationale bescherming verlenen 

als dat reeds door een andere lidstaat is gedaan? Toch leek dat eind vorig jaar, begin dit jaar 

nog problematisch te worden in zaken waarin Griekenland, Italië en Bulgarije die 

bescherming hadden geboden, omdat er serieuze geluiden waren dat deze statushouders in 

die landen aan hun lot werden overgelaten nadat ze een verblijfstitel hadden gekregen. Deze 

statushouders stelden dan ook dat zij bij terugkeer naar Griekenland, Italië of Bulgarije in een 

situatie terecht zouden komen die in strijd is met artikel 3 van het Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).   

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft evenwel in vier 

uitspraken van 30 mei 2018 geoordeeld dat de situatie in deze landen voor statushouders 

niet dusdanig slecht is dat zij niet kunnen terugkeren. Het betreft de uitspraken met 

zaaknummers 201706354/1 (Griekenland), 201707135/1 (Italië) en 201708396/1 en 

201708792/1 (Bulgarije).  Zie ook https://stijnskijkopasielrecht.wordpress.com: Zijn de 

statushouders van vandaag de asielzoekers van morgen? (juni 2018). 

 

Status van non-citizen / Letland 

ABRS 19 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3766) 

- De rechtbank heeft ten onrechte de omstandigheid dat de vreemdeling over een Lets 

vreemdelingenpaspoort beschikt en toegang tot Letland heeft doorslaggevend geacht 

voor de vraag of hij daar internationale bescherming geniet. Artikel 1 Vw 2000 

verwijst voor de definitie van internationale bescherming als bedoeld in artikel 30a, 

eerste lid, aanhef en onder a, Vw 2000 naar artikel 2, onder a, van de 

Kwalificatierichtlijn. Volgens dit artikellid en de subleden e en g omvat internationale 

bescherming de vluchtelingenstatus en de subsidiairebeschermingsstatus. Daarvan 

is sprake indien een lidstaat een onderdaan van een derde land of een staatloze als 

vluchteling heeft erkend, of een subsidiairebeschermingsstatus heeft toegekend. 

Letland heeft door de vreemdeling aan te merken als non-citizen hem noch als 

vluchteling noch als persoon die subsidiaire bescherming verdient, erkend. 

 

https://stijnskijkopasielrecht.wordpress.com/
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Veilige derde landen / 30a lid 1 onder c Vw: niet-ontvankelijk 

Toetsingskader uiteengezet in de uitspraken van de Afdeling van 13 december 2017 

(ECLI:NL:RVS:2017:3378/3379/3380 en 3381): 

- Geen lijst van veilige derde landen. Staatssecretaris verricht naar zijn zeggen een 

individuele beoordeling of een land voor een vreemdeling een veilig derde land is en 

kijkt niet zozeer aan de hand van algemene informatie naar de algemene situatie in 

een land. Afdeling is van oordeel dat de staatssecretaris weliswaar niet verplicht is 

een lijst van veilige derde landen te hanteren en een individuele beoordeling kan 

verrichten, maar dat dit onverlet laat dat artikel 3.37e VV 2000 vereist dat hij bij die 

beoordeling, net als veilige landen van herkomst het geval is, de in het eerste lid 

genoemde informatiebronnen betrekt. Hij is dus verplicht aan de hand van algemene 

informatie over de algemene situatie in een land te onderzoeken en te beoordelen of 

een vreemdeling in een derde land volgens de in artikel 3.106a lid 1 Vb 2000 

vermelde beginselen wordt behandeld. Het verrichtte onderzoek en de gemaakte 

beoordeling dient inzichtelijk te zijn, zodat de vreemdeling zich daartegen kan 

verweren. 

- De staatssecretaris kan een veilig derde land slechts tegenwerpen indien de 

vreemdeling een zodanige band heeft met dat land dat het voor de vreemdeling 

redelijk zou zijn daar naartoe te gaan. Dit kan zijn als een vreemdeling in het verleden 

in dat land heeft gewoond, maar kan ook worden afgeleid uit andere individuele 

omstandigheden, zoals het hebben van een partner of andere familie in dat land, Het 

is, zoals ook volgt uit paragraaf C2/6.3 van de Vc 2000, in beginsel aan de 

staatssecretaris om aan de hand van de verklaringen van een vreemdeling en 

eventuele overgelegde of anderszins verkregen documenten aannemelijk te maken 

dat die vreemdeling een band heeft met het derde land. Het is vervolgens aan die 

vreemdeling om dat te weerleggen.  

- De staatssecretaris kan slechts tegenwerpen dat een derde land voor een specifieke 

vreemdeling een veilig derde land is, indien de vreemdeling wordt toegelaten tot dat 

land. Hiertoe dient hij aan de hand van informatie uit algemene bronnen, of op basis 

van de verklaringen van een vreemdeling, redenen aan te dragen waarom toekgang 

in beginsel mogelijk moet zijn.  

- Een inhoudelijke beoordeling van de situatie in een bepaald land is overbodig indien 

niet kan worden geoordeeld dat de band van een vreemdeling met dat land zodanig 

is dat het voor hem redelijk is daar naartoe te gaan of aannemelijk os dat die 

vreemdeling niet wordt toegelaten tot dat land.      

 

Verhouding tot artikel 1(D) Vv: 

Dit Verdrag is niet van toepassing op personen die thans bescherming of bijstand genieten 

van andere organen of instellingen van de Verenigde Naties (VN) dan van de Hoge 

Commissaris van de VN voor de vluchtelingen (HCV)  exclusion . 

Wanneer deze bescherming om welke reden ook is opgehouden, zonder dat de positie van 

zodanige personen definitief geregeld is in overeenstemming met de desbetreffende 

resoluties van de Algemene Vergadering van de VN, zullen deze personen van rechtswege 

onder dit Verdrag vallen  inclusion.  

Zie artikel 12 lid 1 sub a van Richtlijn 2011/95/EU (Kwalificatierichtlijn).      

 



21 
 

Rb. Utrecht 28 juni 2017, AWB 16/16431 en AWB 16/16432 

(ECLI:NL:RBMNE:2017:3233): Staatloos Palestijn uit Syrië, gehuwd met een Marokkaanse. 

Asielaanvraag is niet-ontvankelijk omdat Marokko als veilig derde land wordt aangemerkt. 

Beroep gegrond. Motiveringsgebrek omdat niet is ingegaan op de UNRWA status van de 

vreemdeling. Rechtgevolgen blijven in stand: de uitsluitingsgrond van artikel 1(D) Vv is op (-) 

van toepassing, omdat hij kamp Yarmouk vrijwillig heeft verlaten om in de VAE te gaan 

werken; vergelijk arrest El Kott van 19 december 2012, C-364/11 (ECLI:EU:C:2012:826).  

 

HvJEU 19 december 2012, El Kott e.a. / prejudiciële vragen Bulgaarse rechter: 

Artikel 12 lid 1 sub a, tweede volzin , Kwalificatierichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat het 

ophouden van de bescherming of bijstand van andere organen of instellingen van de VN dan 

de HCV “om welke reden ook”, eveneens de situatie omvat van een persoon die, na 

daadwerkelijk die bescherming of bijstand te hebben ingeroepen, deze niet langer geniet om 

een reden buiten zijn invloed en onafhankelijk van zijn wil. De bevoegde nationale 

autoriteiten van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek 

van die persoon, moeten op basis van een individuele beoordeling van het verzoek nagaan 

of die persoon gedwongen werd het gebied te verlaten waarin dat orgaan of die instelling 

werkzaam is. Dit is het geval wanneer hij zich persoonlijk in een situatie van ernstige 

onveiligheid bevond en het voor het betrokken orgaan of de betrokken instelling onmogelijk 

was hem in dat gebied levensomstandigheden te bieden die stroken met de opdracht 

waarmee dat orgaan of die instelling is belast.   

 

Brief verweerder  

Brief verweerder 17 augustus 2018: De tegenwerping van een veilig derde land leidt tot niet-

ontvankelijkverklaring van de asielaanvraag. In dat geval wordt niet toegekomen aan de 

vraag of (-) als vluchteling moet worden beschouwd en dus evenmin aan de vraag of hij 

daarvan is uitgesloten. Artikel 1(D) Vv is eerst van betekenis bij een inhoudelijke beoordeling 

van een asielaanvraag. In het arrest Alheto van 25 juli 2018 (ECLI:EU:C:2018:584) leest 

verweerder bevestiging van dit standpunt.  

Zie onder meer paragraaf 90 van dit arrest:  

“Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 12 lid 1 

sub a, tweede volzin, van richtlijn 2011/95, gelezen in samenhang met artikel 10 lid 2 van 

richtlijn 2013/32, aldus moet worden uitgelegd dat de behandeling van een verzoek om 

internationale bescherming dat is ingediend door een persoon die bij de UNRWA is 

geregistreerd, onderzoek vereist naar de vraag of deze persoon daadwerkelijk bescherming 

of bijstand van deze organisatie geniet, op voorwaarde dat dit verzoek eerder niet is 

afgewezen op basis van een niet-ontvankelijkheidsgrond (onderstreping S.) of een andere 

uitsluitingsgrond dan die welke is genoemd in artikel 12 lid 1 sub a, eerste volzin van richtlijn 

2011/95.”   

 

Veilige landen van herkomst / 30b lid 1 b Vw: kennelijk ongegrond  

Alle lidstaten hebben tot nu toe op grond van de Procedurerichtlijn (richtlijn 2013/32/EU) de 

mogelijkheid om een lijst op te stellen van landen die volgens hen – blijkens objectieve 

bronnen – veilig zijn.  
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Artikel 30b lid 2 van de Vw 2000 en artikel 3.105ba van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 

2000) bieden in Nederland de wettelijke grondslag voor het opstellen van een lijst van veilige 

landen van herkomst in de zin van de artikelen 36 en 37 van de Procedurerichtlijn. 

Bij Regeling van 10 november 2015 wees de staatssecretaris de lidstaten van de EER (alle 

EU-lidstaten plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), Albanië, Andorra, Australië, Bosnië-

Herzegovina, Canada, Japan, Kosovo, Macedonië, Monaco, Montenegro, Nieuw-Zeeland, 

San Marino, Servië, Vaticaanstad, de Verenigde Staten en Zwitserland aan als veilige landen 

van herkomst (beoordeling eerste tranche). In februari 2016 (de tweede tranche) volgden 

Ghana, India, Jamaica, Marokko, Mongolië en Senegal. In de derde tranche van 11 oktober 

2016 werden Algerije, Georgië, Oekraïne en Tunesië door de staatssecretaris aangemerkt 

als veilige landen van herkomst en op de lijst van veilige landen geplaatst. In december 2016 

werd Togo en op 24 april 2017 werden Brazilië en Trinidad en Tobago aan de lijst 

toegevoegd.    

De staatssecretaris moet aantonen dat aan de vereisten voor aanwijzing als veilig land van 

herkomst is voldaan. Voor die aanwijzing/aanmerking geldt als norm dat er in het 

desbetreffende land algemeen gezien en op duurzame wijze geen vervolging in de zin van 

het Vluchtelingenverdrag  / Kwalificatierichtlijn (richtlijn 2011/95/EU), of behandeling in strijd 

met artikel 3 van het EVRM plaatsvindt. Bij de beoordeling of aan deze norm wordt voldaan, 

moet de staatssecretaris de rechtstoestand in het land, de algemene politieke 

omstandigheden en de toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel 

betrekken. Dit betekent dat hij de juridische en feitelijke situatie in het land moet 

onderzoeken en, in verband met eventueel te verwachten veranderingen in die situatie, acht 

moet slaan op de algemene politieke omstandigheden. Dat onderzoek moet de 

staatssecretaris baseren op een reeks van informatiebronnen, voor zover beschikbaar, 

waaronder in het bijzonder informatie uit andere lidstaten, het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), de UNHCR, de Raad van Europa en andere 

relevante internationale organisaties (denk o.a. aan rapporten van Amnesty International). 

De staatssecretaris heeft bij de Afdeling (zie uitspraak Afdeling van 14 september 2016, 

ECLI:NL:RVS:2016:2474) toegelicht waarom hij het concept veilig land van herkomst uit 

artikel 30b lid 1 onder b van de Vw 2000 gebruikt. Het dient vooral een procedureel doel. 

Vreemdelingen uit die landen doorlopen een verkorte procedure en krijgen doorgaans geen 

vertrektermijn als hun asielaanvragen worden afgewezen. De aanwijzing van een land als 

veilig land is ook als signaal bedoeld dat inwoners van dat land alleen naar Nederland 

moeten komen als zij heel goede redenen hebben om hier bescherming te vragen. Verder 

benadrukt hij dat hij het individuele relaas van een vreemdeling nog altijd onderzoekt en 

beoordeelt, ook al komt die vreemdeling uit een veilig land van herkomst. 

Volgens de staatssecretaris maakt toepassing van het concept veilig land van herkomst het 

onderzoek naar en de beoordeling van dat relaas, alsook de bewijslast tussen partijen, niet 

wezenlijk anders. Ook voordat hij bij regeling van 10 november 2015 bepaalde landen, zoals 

Albanië, aanmerkte als veilige landen, voerde de hij voor sommige landen al het beleid dat er 

een algemeen rechtsvermoeden bestaat dat er voor vreemdelingen afkomstig uit dat land 

geen grond was voor verlening van een verblijfsvergunning asiel, hetgeen hij moest 

aantonen aan de hand van de juridische en feitelijke situatie in een land. Volgens de 

staatssecretaris staat in artikel 36 van de Procedurerichtlijn (richtlijn 2013/32/EU) dat een 

vreemdeling uit een veilig land van herkomst substantiële redenen moet opgeven waarom 

het land van herkomst voor hem niet veilig is, maar hij heeft ter zitting bij de Afdeling 

toegelicht dat hij dit in zijn beleid zo uitlegt dat een vreemdeling aannemelijk moet maken dat 

dit land in zijn specifieke geval niet als veilig kan worden beschouwd. Dat verschilt niet van 
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wat een vreemdeling moet doen in zaken waarin het concept veilig land van herkomst niet 

aan de orde is. 

Uit de woorden van de staatssecretaris volgt dus dat er op de vreemdeling geen zwaardere 

bewijslast wordt gelegd omdat hij uit een veilig land van herkomst afkomstig is.  

De vreemdeling kan twee dingen doen als het concept veilig land van herkomst wordt 

tegengeworpen.  

1. Hij kan de aanwijzing / aanmerking van zijn land als veilig betwisten aan de hand van 

bronnen die het tegendeel bewijzen. Hij betwist dus de plaatsing van zijn land van 

herkomst op die lijst van veilige landen. Het gaat hier om de feitelijke vraag naar de 

veiligheidssituatie in dat land. De bestuursrechter dient dat vol te toetsen, voor een 

(enigszins) terughoudende toetsing is geen plaats; en/of 

2. Hij kan aannemelijk maken dat het land voor hem niet veilig is. 

Ofschoon op de vreemdeling geen zwaardere bewijslast rust, is het voor hem moeilijk om 

aannemelijk te maken dat het voor hem niettemin niet veilig is in het land waar hij vandaan 

komt. In de eerste plaats zal de vreemdeling de staatssecretaris ervan moeten overtuigen 

dat zijn relaas aannemelijk is. De staatssecretaris bekijkt dat uiteraard ook met de bril dat het 

land van herkomst in zijn algemeenheid veilig is. Die bril kleurt ongetwijfeld ook de 

waardering van de verklaringen. Wat daar ook van zij, de beoordeling van het asielrelaas 

dient net als in andere asielzaken – behoudens de Dublinzaken uiteraard want daarin wordt 

niet naar de asielmotieven van de vreemdeling gekeken – te geschieden aan de hand van de 

integrale geloofwaardigheidsbeoordeling, die is ingevoerd op 1 januari 2015 (Werkinstructie 

2014/10) en het leerstuk van de positieve overtuigingskracht (POK-toets), dat was 

geïntroduceerd en verder ontwikkeld door de Afdeling bestuursrechtspraak, heeft vervangen.  

Als de vreemdeling zijn relaas niet aannemelijk maakt, houdt het in feite op. De verklaringen 

zijn ongeloofwaardig waardoor op voorhand is uitgesloten dat vreemdeling voor 

internationale bescherming in aanmerking komt. De vraag of zijn eigen autoriteiten 

bescherming zouden kunnen bieden is daarmee irrelevant. Nu hij bovendien uit een veilig 

land van herkomst komt zal de staatssecretaris zijn aanvraag afwijzen als kennelijk 

ongegrond op grond van artikel 31 Vw 2000 juncto artikel 30b, eerste lid, aanhef en onder b, 

van de Vw 2000.    

Wanneer het de vreemdeling lukt om de staatssecretaris ervan te overtuigen dat het relaas 

geloofwaardig is en dat hij problemen heeft ondervonden in zijn land, zal hij ook nog 

aannemelijk moeten maken dat hij van zijn autoriteiten geen bescherming heeft gekregen, 

dan wel in het geval hij nooit om die bescherming heeft gevraagd, aannemelijk moeten 

maken dat het inroepen van die bescherming voor hem bij voorbaat zinloos of gevaarlijk is 

(zie in dit verband ook de uitspraak van de Afdeling van 24 oktober 2016, 

ECLI:NL:RVS:2014:3873). Dat blijkt in de praktijk welhaast een onmogelijke opgave. Vaak 

gaat het in deze zaken om problemen die asielzoekers stellen te hebben ondervonden van 

medeburgers. In dat geval mag het uiterste van deze asielzoekers worden verlangd om de 

bescherming van de (hogere) autoriteiten in te roepen. Zelfs als ze al een aantal keren nul 

op hun rekest hebben gehad bij de politie, mag van hen worden gevergd dat ze tot in 

hoogste instantie proberen alsnog bescherming te krijgen. Dat is zelfs zo als ze problemen 

hebben ondervonden met personen die in dienst van de overheid zijn. Volgens de 

staatssecretaris en de Afdeling mag ook dan worden gevergd dat ze tot het uiterste gaan om 

bescherming te krijgen. Alle mogelijkheden dienen te worden benut alvorens naar een ander 

land te gaan om daar om internationale bescherming te verzoeken.  
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Een goed voorbeeld van dat laatste is ABRS 20 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1320). In die 

zaak had een Georgische vreemdeling een conflict met het plaatsvervangend hoofd van de 

regionale politie. Als gevolg hiervan is hij verbaal en fysiek mishandeld. De vreemdeling had 

hiervan aangifte gedaan waardoor het plaatsvervangend hoofd een berisping kreeg. 

Vervolgens werd de vreemdeling door die man opgepakt en mishandeld. De vreemdeling 

werd ook te verstaan gegeven dat hij zich moest voorbereiden op de vondst van wapens en 

drugs in zijn woning.  De vreemdeling is toen gevlucht. De staatssecretaris geloofde dit 

verhaal, maar stelde zich op het standpunt dat de vreemdeling zich tot andere (hogere) 

autoriteiten had moeten wenden voor bescherming. De Afdeling volgt dit standpunt. Hoewel 

de vreemdeling zich tevergeefs had gewend tot de Generale Inspectie en een advocaat en 

niet in geschil was dat hij zich door de invloed van de vader van het plaatsvervangend hoofd 

van de regionale politie niet kon wenden tot het OM, betoogt de staatssecretaris terecht, 

aldus de Afdeling, dat de vreemdeling zich nog kan wenden tot andere (hogere) autoriteiten, 

zoals de nationale Ombudsman en het EHRM bij uitputting van de nationale rechtsmiddelen 

en dat de vreemdeling zich anders kan wenden tot bureaus voor rechtshulpverlening. Naar 

het oordeel van de Afdeling betoogt de staatssecretaris ook terecht dat de vreemdeling niet 

aannemelijk heeft gemaakt dat deze autoriteiten niet welwillend of niet in staat zijn om hem 

bescherming te bieden.     

 

Concept veilige landen van herkomst: het uitzonderen van groepen en gebieden is 

toegestaan  

Uitzondering groepen 

Bij brief van 30 november 2016 (aan de Afdeling) heeft de staatssecretaris toegelicht dat hij 

een bepaalde groep alleen uitzondert, omdat hij bij de beoordeling van een asielaanvraag 

van een vreemdeling die tot die groep behoort er niet op voorhand van wil uitgaan – zoals hij 

dat wel doet bij andere vreemdelingen uit zo’n veilig land – dat hij bij eventuele problemen de 

bescherming van de autoriteiten kan krijgen. Volgens de staatssecretaris is dit bijvoorbeeld 

het geval als de wetgeving in een land homoseksuele handelingen verbiedt en er signalen 

zijn dat die wet in een enkel geval ook is toegepast en zulke handelingen zijn bestraft. 

Volgens de staatssecretaris betekent een uitzondering voor een groep niet dat die groep in 

het land van herkomst te vrezen heeft voor vervolging of blootstelling aan een praktijk van 

onmenselijke behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM. Dat kan louter uit dit 

voorbehoud niet worden afgeleid. Hij wijst een land hoe dan ook niet als veilig land van 

herkomst aan als er in dat land groepen zijn waarvan vaststaat dat die en dergelijke 

behandeling ten deel zou vallen. Naar de mening van de staatssecretaris kan in dat geval 

niet van een veilig land van herkomst worden gesproken.  

Dus als in een land systematische vervolging dan wel systematische blootstelling aan 

onmenselijke behandelingen van bepaalde (bevolkings-)groepen plaatsvindt, zal de 

staatssecretaris – als hij woord houdt – dat land niet aanmerken als veilig land van herkomst.   

De Afdeling is akkoord met het uitzonderen van groepen. In haar uitspraak van de Afdeling 

van 1 februari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017: 2010) overweegt zij dat uit de tekst en 

totstandkomingsgeschiedenis van de Procedurerichtlijn niet kan worden afgeleid dat een 

uitzondering voor één of meer groepen bij de aanwijzing van en land als veilig land van 

herkomst in strijd is met die richtlijn. Het ging in casu om Marokko. Dat land was op 10 

februari 2016 door de staatssecretaris aangewezen als veilig land van herkomst, maar niet 

voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s).  

Groepen met verhoogde aandacht 



25 
 

Soms zien we dat de staatssecretaris bij de aanwijzing van een land (ook) meldt dat er ten 

aanzien van bepaalde personen (groepen) verhoogde aandacht geldt. Hij zondert die 

personen / groep dan niet uit, maar vraagt enkel alert te zijn als zo’n persoon asiel aanvraagt 

en afkomstig is uit een veilig land van herkomst. Dat deed hij eveneens bij de aanmerking 

van Marokko als veilig land van hertkomst. Hierbij meldde de staatssecretaris dat verhoogde 

aandacht dient te worden besteed aan personen die te maken hebben met strafrechtelijke 

vervolging. Daarbij had en heeft hij vreemdelingen voor ogen die in Marokko strafrechtelijk 

worden vervolgd wegens een verdenking die verband houdt met terrorisme of 

staatsveiligheid, dus niet eenieder die strafrechtelijk wordt vervolgd in dat land. Volgens de 

staatssecretaris betekent dit niet reeds dat voor die groep met verhoogde aandacht Marokko 

niet als veilig land kan worden aangemerkt. De aanwijzing van een groep die verhoogde 

aandacht vraagt, heeft slechts tot doel de beslismedewerker erop te wijzen dat bij deze 

personen de aanwijzing van een veilig land van herkomst in individuele gevallen mogelijk 

niet kan worden tegengeworpen. De Afdeling is hiermee akkoord blijkens haar uitspraak van 

22 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3605).   

Uitzondering van gebieden 

In haar uitspraak van 7 juli 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1838) volgt de Afdeling de conclusie 

van A-G Widdershoven (zie voor diens conclusie ABRS 20 juli 2016, 

ECLI:NL:RVS:2016:2040), dat het mogelijk is voor de staatsecretaris om een land als veilig 

land van herkomst aan te wijzen met een uitzondering voor het deel van het grondgebied, 

indien een duidelijke scheidslijn kan worden aangebracht tussen het veilige en het niet 

veilige deel. De aanwijzing van Georgië, met uitzondering van de regio’s Abchazië en Zuid-

Ossetië, voldoet aan de wettelijke vereisten.  

 

Herbeoordeling veilige landen van herkomst eerste tranche 

Op 26 september 2017 heeft de staatssecretaris de landen die bij de eerste tranche als veilig 

landen van herkomst zijn aangemerkt, herbeoordeeld aan de hand van de criteria: 

democratisch bestuur, bescherming van het recht op vrijheid en veiligheid van de persoon, 

vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vereniging, bescherming tegen 

discriminatie en vervolging door derden, toegang tot onafhankelijk onderzoek, toegang tot 

een onafhankelijke rechterlijke macht, en toegang tot rechtsmiddelen.  

Uit de eerste herbeoordeling komt volgens de staatssecretaris naar voren dat in de 

onderzochte landen geen sprake is van een aanmerkelijke achteruitgang op één van de 

eerste drie punten, noch is sprake van ene achteruitgang op een meerderheid van de 

criteria. Een uitgebreide beoordeling is voor geen van deze landen aangewezen. De 

aanwijzing van deze landen als veilig land van herkomst wordt voortgezet.  

Hij merkt daarbij op dat de Afdeling heeft uitgesproken dat de aanwijzing van Albanië, 

Macedonië en Servië als veilig land van herkomst voldoen aan de wettelijk voorgeschreven 

vereisten. In deze landen is wet- en regelgeving die vervolging en behandeling in strijd met 

artikel 3 van het EVRM verbiedt. Deze wet- en regelgeving wordt toegepast en er is in deze 

landen daadwerkelijk een systeem van rechtsmiddelen beschikbaar.   

 

Herbeoordeling veilige landen tweede en derde tranche 

Bij brief van 11 juni 2018 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over de 

herbeoordeling van veilige landen van herkomst, zoals Georgië en Oekraïne, die in de 
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tweede en derde tranche als zodanig zijn aangemerkt. De staatssecretaris stelt zich een 

herbeoordeling volledige beoordeling hoeft te zijn zoals de eerste beoordeling. Volgens hem 

volstaat het om te bezien of ten aanzien van de belangrijkste criteria de situatie in het land 

aanmerkelijk is gewijzigd. Hij sluit hiermee aan bij de werkwijze die in Canada door de 

Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) is ontwikkeld, waarbij op basis van 

ene beperkt aantal bronnen, met name d elandenrapporten van het USDOS en de rapporten 

van Freedom House, in een snelle beoordeling een aantal criteria wordt onderzocht. Die 

criteria zijn: 

- Democratisch bestuur, 

- Bescherming van het recht op veiligheid van de persoon, 

- Vrijheid van meningsuiting, 

- Vrijheid van godsdienst en vereniging, 

- Bescherming tegen discriminatie en vervolging door derden, 

- Toegang tot onafhankelijk onderzoek, 

- Toegang tot een onafhankelijke rechterlijke macht, en 

- Toegang tot rechtsmiddelen.  

De staatssecretaris merkt in zijn brief van 11 juni 2018 verder op, dat indien er een 

aanmerkelijke achteruitgang op één van de eerste drie punten of als er op een meerderheid 

van de criteria een achteruitgang wordt geconstateerd, een uitgebreide beoordeling van het 

land van herkomst volgt. In de tussentijd zal dan het veilige landenbeleid ten aanzien van dat 

land worden opgeschort. 

Volgens de staatssecretaris komt uit de eerste herbeoordeling op grond van genoemde 

criteria naar voren komt dat in de onderzochte landen geen sprake is van een aanmerkelijke 

achteruitgang op één  van de eerste drie punten, noch van een achteruitgang op een 

meerderheid van de criteria. Hij ziet wel aanleiding om voortaan verhoogde aandacht te 

schenken aan LHBTI’s in Oekraïne en Georgië.     

Zie bijlage bij de herbeoordeling 

Georgië: Op het gebied van bescherming tegen discriminatie en vervolging schrijft het US 

State Department (USDOS) dat LHBTI’s verder gestigmatiseerd werden en vaker werden 

aangevallen. NGO WISG meldde een trend van frequent gebruik van geweld. LHBTI 

organisaties rapporteerden voorts dat het ineffectieve antidiscriminatiebeleid tegen LHBTI’s 

het vertrouwen van de LHBTI gemeenschap in de overheid deed afnemen, en verwees naar 

homofobe uitspraken van politici en ambtenaren die aanzetten tot veder haat en intolerantie 

jegens de LHBTI gemeenschap. De grondwet ziet in gelijke rechten, maar volgens de NGO’s 

werd dit zelden gehandhaafd door de regering. Op de internationale dag tegen homofobie, 

bifobie en transfobie in mei 2017 konden LHBTI organisaties een bijeenkomst organiseren 

zonder incidenten. Een aantal NGO’s beschouwde de bijeenkomst als een stap vooruit, maar 

gaf wel aan dat de strikte beveiligingsmaatregelen hen beperkte in het recht op vergadering. 

Oekraïne: Over het algemeen nam de vrijheid van vereniging voor LHBTI’s toe vergeleken 

met de laatste jaren. Over het algemeen verbeterde de maatschappelijke houding tegenover 

homoseksualiteit gedurende het jaar 2016. Een groeiend aantal parlementsleden uitten 

steun voor LHBTI rechten. Het ISDOS schrijft over 2017 dat er sporadisch geweld voorkwam 

tegen LHBTI’s. De geweldsincidenten die voorkwamen werden vaak niet onderzocht door de 

autoriteiten, tevens werden daders niet vervolgd. Alhoewel politici en ministers de aanvallen 

op LHBTI’s veroordelen, uitten lokale functionarissen soms weerstand tegen LHBTI rechten 

en faalden zij in het beschermen van LHBTI’s. Bij een gelijkheidsfestival in september 2017 

vielen echter ongeveer 200 gemaskerde personen deelnemers van het festival aan en 
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bedreigden de organisatoren en de deelnemers. De daders worden vervolgd, al zijn zij 

aangeklaagd voor hooliganisme en niet voor een haatmisdrijf. De Oekraïense NGO LGBT 

Human Rights Nash Mir Center meldt dat er in 2017 geen fundamentele wijzigingen aan te 

wijzen waren in vergelijking met het jaar daarvoor. Het USDOS beschrijft tot slot dat LHBTI 

groepen meer vrijheid van vereniging hadden vergeleken met voorgaande jaren. In de 

meeste gevallen werden voldoende veiligheidstroepen ingezet om geweld te voorkomen en 

om bijeenkomsten en marsen te beschermen.    

Conclusie: T.a.v. de positie van LHBTI’s is gebleken dat, ook al waren er verbeteringen ten 

aanzien van het recht op vereniging, de autoriteiten vaak geen geweldsincidenten tegen 

LHBTI’s onderzoeken of de daders vervolgen en de lokale autoriteiten soms faalden in het 

beschermen van LHBTI’s. Daarom zal er voortaan bij de beoordeling of Oekraïne in een 

specifiek geval as veilig land kan worden aangemerkt verhoogde aandacht zijn voor de 

mogelijkheid dat dit anders kan liggen als het gaat om LHBTI’s.   

Oekraïne en Roma 

In de bijlage bij de herbeoordeling van Oekraïne wordt over het criterium discriminatie en 

vervolging door derden opgemerkt, dat het US State Department schrijft dat er gedurende 

het jaar 2016 verscheidene meldingen waren van willekeurige arrestaties van Roma door de 

politie. In 2013 heeft de overheid een zevenjarig actieplan aangenomen om Roma te 

beschermen en te integreren. Volgens het European Roma Rights Centre (ERRC) heeft dit 

nog niet geleid tot significante verbeteringen voor de Roma. 

Zp Den Bosch overweegt in haar uitspraak van 10 oktober 2018 (NL18.16633 en 

ECLI:NL:RBDHA:2018:12292), dat niet is gebleken dat de staatssecretaris bij de 

herbeoordeling recente informatie heeft betrokken over de positie van Roma in Oekraïne in 

de periode 2017 tot juni 2018. Dit klemt temeer nu uit informatie van VluchtelingenWerk 

onder meer blijkt dat Radio Free Europe op 18 juli 2018 heeft bericht dat de Verenigde 

Naties (VN) oproept om onmiddellijk actie te ondernemen om een eind te maken aan wat de 

VN ‘systematische vervolging’ van Roma bevolking noemt. De VN is zeer bezorgd over de 

toenemende haat en raciaal gemotiveerd geweld tegen Roma. Sinds april 2018 zijn minstens 

zes aanvallen op Roma kampen in west Oekraïne gerapporteerd, naar verluidt gepleegd 

door rechtsextremisten. Daarnaast meldt Human Rights Watch op 14 juni 2018 dat de 

autoriteiten van Oekraïne niet adequaat reageren op de toenemende gewelddadige 

aanvallen en dreigingen op onder andere Roma.             

Gelet op actuele informatie van Vluchtelingenwerk is door de staatssecretaris onvoldoende 

gemotiveerd waarom hij bij de aanmerking van Oekraïne als veilig land de Roma niet als 

groep heeft uitgezonderd, dan wel niet op zijn minst heeft bepaald dat bij beoordeling van 

asielverzoeken van vreemdelingen uit Oekraïne verhoogde aandacht dient te worden 

geschonken aan Roma, net zoals dat is bepaald met betrekking tot LHBTI’s uit dat land.  
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ARTIKEL 64 VW / BMA-ADVIES / RECHT OP EEN EERLIJK PROCES/ 

EHRM 8 OKTOBER 2015 (KOROSEC) 

ABRvS 30 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1674. 

Het BMA-advies en het recht op een eerlijk proces: wanneer moet de bestuursrechter 

de procesongelijkheid compenseren door een medisch deskundige te benoemen? 

De casus. 

Een vreemdeling verzoekt verweerder om toepassing te geven aan artikel 64 van de Vw. 

Eiser lijdt aan PTTS en heeft, zo stelt hij, in het verleden een zelfmoordpoging gedaan. 

De staatssecretaris heeft het verzoek afgewezen onder verwijzing naar het advies van het 

BMA van 22 mei 2015, zoals aangevuld bij nota van 31 juli 2015. In deze aanvullende nota 

heeft het BMA aangegeven dat de zin in het advies van 22 mei 2015: “Er zijn geen concrete 

suïcideplannen noch blijkt eiser in het verleden ooit een poging tot zelfdoding te hebben 

ondernomen ” aldus moet worden gelezen, dat er sinds de vorige beoordeling in het advies 

van 28 februari 2013 geen concrete suïcideplannen zijn opgetekend. Evenmin blijkt de 

vreemdeling een poging tot zelfdoding te hebben ondernomen. Het uit het raam willen 

springen, zoals beschreven staat in het advies van 3 januari 2013, kan niet als een poging 

worden gekwalificeerd omdat de vreemdeling niet uit het raam is gesprongen. Het gaat om 

een suïcidale geste, oftewel een neiging of een gedachte, die de vreemdeling kennelijk 

weerstaan heeft, aldus de medisch adviseur. De conclusie van het BMA is dat bij het 

uitblijven van de behandeling op korte termijn geen medische noodsituatie te verwachten is.  

De staatssecretaris stelt zich op het standpunt dat het advies van het BMA naar wijze van 

totstandkoming zorgvuldig en naar inhoud inzichtelijk en concludent is. 

De vreemdeling heeft de conclusie van het BMA in beroep bestreden. Hij stelt zich op het 

standpunt dat hij nog steeds aan PTSS lijdt en dat hij in het verleden een suïcidepoging heeft 

gedaan. Dat deze niet is uitgevoerd maakt nog niet dat daar niet van mag worden uitgegaan. 

De duiding van de medische feiten door het BMA is onjuist, zodat ook het suïciderisico 

onjuist is ingeschat door het BMA. De vreemdeling is van mening dat de rechtbank door een 

onafhankelijke deskundige advies moet laten uitbrengen, nu het BMA-advies van 

doorslaggevende waarde is in de besluitvorming van de staatssecretaris. De vreemdeling 

verwijst daarbij naar het arrest van het EHRM van 8 oktober 2015 in de zaak Korošec tegen 

Slovenië, ECLI:CE:ECHR:2015:1008JUD0077212 (hierna: arrest Korošec). De vreemdeling 

stelt zich op het standpunt dat artikel 6 van het EVRM en artikel 47 van het Handvest van de 

grondrechten van de EU (hierna: Handvest) wordt geschonden als de rechtbank zijn verzoek 

zou weigeren. Het daarin neergelegde beginsel van equality of arms brengt met zich mee dat 

elke partij een redelijke mogelijkheid moet hebben zijn zaak te presenteren onder 

omstandigheden die hem niet in een substantieel nadeliger positie plaatsen dan de 

wederpartij, aldus de vreemdeling.   

 

Rechtbank Amsterdam 11 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14921 

De staatssecretaris betoogt bij de rechtbank, zittingsplaats Amsterdam, dat procedures over 

de binnenkomst, het verblijf en de uitzetting van vreemdelingen, zoals in dit geval, niet onder 

het bereik van artikel 6 van het EVRM vallen.  
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De rechtbank volgt dit niet, alleen al niet omdat het beginsel van equality of arms ook is 

neergelegd in artikel 47 van het Handvest. Nu de staatssecretaris met het bestreden besluit 

het Unierecht ten uitvoer heeft gebracht – artikel 64 Vw is een gedeeltelijke implementatie 

van artikel 9 van de Terugkeerrichtlijn – valt deze procedure onder de reikwijdte van het EU-

recht en kan eiser een beroep doen op het arrest Korošec.  

 

Het arrest Korošec: drie factoren van belang voor de vraag of de rechtbank een 

medisch deskundige moet benoemen 

Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit dit arrest dat voor beantwoording van de vraag of 

de rechtbank een onafhankelijke medisch deskundige moet benoemen drie factoren van 

belang zijn: 

1. De aard van de taak die aan de door het bestuursorgaan ingeschakelde deskundige 

is toevertrouwd; 

2. De positie van de deskundige in de hiërarchie in het bestuursorgaan; 

3. De rol van het deskundigenbewijs in de procedure, in het bijzonder het gewicht dat de 

rechtbank aan dit bewijs toekent.  

Wat de eerste factor betreft, overweegt de rechtbank in haar uitspraak van 11 oktober 2016 

dat de taak van het BMA, evenals bij de deskundige in het arrest Korošec, is gelegen in het 

uitbrengen van een medisch advies ten behoeve van de besluitvorming van de 

staatssecretaris.  

Wat de tweede factor betreft, overweegt de rechtbank dat de artsen van het BMA in dienst 

zijn van de overheid en onderdeel uitmaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Alhoewel dit twijfel kan oproepen aan de onpartijdigheid van de adviseurs, acht de rechtbank 

dit enkele feit onvoldoende voor de conclusie dat de artsen van het BMA niet onpartijdig zijn. 

De rechtbank concludeert dat de eerste twee factoren er niet toe nopen een onafhankelijk 

medisch deskundige te benoemen. 

Wat de derde factor betreft, overweegt de rechtbank dat het advies van het BMA, evenals 

het deskundigenadvies in de zaak Korošec, van grote invloed is op de beantwoording van de 

onderhavige rechtsvraag. Op de staatssecretaris rust enkel de verplichting zich ervan te 

vergewissen dat het door hem ingewonnen deskundigenadvies – naar wijze van 

totstandkoming – zorgvuldig en – naar inhoud – inzichtelijk en concludent is. Indien dat het 

geval is, is het advies van het BMA in beginsel doorslaggevend in het besluit van de 

staatssecretaris op de aanvraag van de vreemdeling om uitstel van vertrek. Dit wil niet 

zeggen dat het beginsel van equality of arms de rechtbank ertoe verplicht om in zaken als 

deze een onafhankelijke, medische deskundige te benoemen. Anders dan in de zaak 

Korošec kan immers niet worden geoordeeld dat de vreemdeling niet de gelegenheid heeft 

gehad om de adviezen van het BMA te betwisten met een contra-expertise. De vreemdeling 

heeft aangevoerd dat deze mogelijkheid feitelijk non-existent is, aangezien hem zonder 

verblijfsvergunning de middelen ontbreken om een contra-expertise te kunnen bekostigen. 

Alhoewel de rechtbank onderkent dat de situatie van de vreemdeling een belemmering vormt 

voor het indienen van een contra-expertise, leidt dit niet tot het oordeel dat de vreemdeling 

niet de gelegenheid heeft gehad om de adviezen van het BMA te weerspreken. Zoals ook de 

gemachtigde van de staatssecretaris ter zitting uitdrukkelijk heeft bevestigd, kan de 

vreemdeling het deskundigenadvies ook weerspreken met de stukken van zijn behandelaars, 

indien daaruit concrete aanknopingspunten blijken voor twijfel aan de juistheid van het 

deskundigenadvies.  



30 
 

De conclusie luidt dat het betoog van de vreemdeling faalt. De uitspraak inzake Korošec 

noopt de rechtbank niet om in deze procedure een onafhankelijke medisch deskundige te 

benoemen ter beslechting van het geschil.  Dit laat onverlet, aldus de rechtbank, dat zij ook 

in zaken als de onderhavige gebruik kan maken van haar bevoegdheid ex artikel 8:47 van de 

Awb om een deskundige te benoemen. Daartoe zou aanleiding kunnen bestaan als de 

inhoud van het advies van het BMA wordt weersproken door een contra-expertise, of door 

stukken van behandelaars waaruit concrete aanknopingspunten blijken voor twijfel aan de 

juistheid van het advies van het BMA of indien de motivering van het advies op zich 

voldoende twijfel oproept om aan de conclusie te twijfelen.  

Kort gezegd is de rechtbank evenwel van oordeel dat de vreemdeling met de door hem 

overgelegde stukken van zijn behandelaars geen concrete aanknopingspunten heeft 

aangevoerd op basis waarvan gegrond twijfel bestaat over de inhoud van het BMA-advies en 

de BMA-nota.   

 

Het hoger beroep 

De rechtsvraag die bij de Afdeling voorlag, was of de rechtbank alvorens op het beroep te 

beslissen op grond van het beginsel van equality of arms een onafhankelijke medische 

deskundige had moeten benoemen.    

 

Grieven eiser 

In zijn grieven voert de vreemdeling aan dat het uitgangspunt van de rechtbank dat er 

concrete en objectieve omstandigheden moeten zijn die de conclusie rechtvaardigen dat de 

artsen van het BMA onvoldoende onpartijdig hebben gehandeld, niet juist is.  Hiertoe wijst hij 

erop dat uit de punten 54 en 55 van het arrest Korošec volgt dat de tweede en derde factor 

in onderlinge samenhang moeten worden bezien. Dit betekent volgens de vreemdeling dat 

de omstandigheden dat het BMA onderdeel is van het Ministerie en dat het BMA-advies en 

de BMA-nota doorslaggevend zijn geweest voor het oordeel van de rechtbank reeds 

voldoende zijn om uit te gaan van de partijdigheid van de artsen van het BMA. In de optiek 

van de vreemdeling heeft de rechtbank ten onrechte bepalend geacht dat hij de gelegenheid 

heeft gehad het BMA-advies en de BMA-nota te weerspreken.  

Voorts heeft de rechtbank volgens hem niet onderkend dat volgens vaste jurisprudentie van 

de Afdeling verschil van inzicht tussen zijn behandelaars en de BMA-arts niet maakt dat een 

BMA niet onzorgvuldig, inzichtelijk of concludent is. Voorts wijst hij erop dat het financieel 

gezien voor iemand in zijn positie praktisch onmogelijk is om zelf een onafhankelijke medisch 

deskundige in te schakelen.  

De vreemdeling is verder op verzoek van de Afdeling ingegaan op het arrest van het EHRM 

van 3 mei 2016 in de zaak Letinĉić tegen Kroatië, ECLI:CE:ECHR:2016:0503JUD000718311 

(hierna: het arrest Letinčić) en het arrest van het EHRM van 17 november 2015 in de zaak 

Spycher tegen Zwitserland, ECLUI:CE:ECHR:2015:1117DEC002627512 (hierna: het arrest 

Spycher). 

 

Het verweer van de staatssecretaris 

De staatssecretaris betoogt dat de onpartijdigheid van de BMA-artsen is gewaarborgd 

doordat deze zijn gebonden aan de eisen die het medisch tuchtcollege stelt en zij daarom 
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een onpartijdige positie innemen ten opzichte van de IND. Daarbij zijn de meeste BMA-

artsen niet in dienst bij de IND maar zijn zij afkomstig van twee externe adviesbureaus.  Over 

de derde factor stelt de staatssecretaris dat de vreemdeling geen concrete en objectieve 

omstandigheden als bedoeld in de arresten Korošec, Spychert en Letinĉić heeft aangevoerd 

om te twijfelen aan de onpartijdigheid van het BMA. Voorts heeft hij erop gewezen dat een 

vreemdeling in de verschillende fases van de procedure de gelegenheid heeft om te 

reageren op een BMA-advies en dat in dat kader reacties van een behandelaar doorgaans 

ter nadere advisering aan het BMA worden voorgelegd.   

 

De Afdeling over 6 EVRM 

De Afdeling neemt eerst de hobbel dat volgens vaste rechtspraak van het EHRM procedures 

over de binnenkomst, het verblijf en de uitzetting van vreemdelingen niet binnen het bereik 

van artikel 6 van het EVRM (recht op een eerlijk proces) vallen. Zij doet dat op een iets 

andere wijze dan de rechtbank.  

De Afdeling oordeelt in haar uitspraak van 30 juni 2017 dat het recht op een eerlijk proces, 

waaronder het recht op gelijke proceskansen (equality of arms) en het recht op een 

procedure op tegenspraak (adversial proceedings), als algemeen rechtsbeginsel binnen de 

nationale rechtsorde geldt. Het feit dat procedures over de binnenkomst, het verblijf en de 

uitzetting van vreemdelingen niet binnen het bereik van artikel 6 EVRM vallen, doet daar niet 

aan af. Aangezien het bepaalde in artikel 6 EVRM op dat rechtsbeginsel rust, zoekt de 

Afdeling bij de beantwoording aansluiting bij de jurisprudentie van het EHRM over de uitleg 

van deze verdragsbepaling.  

Dit is overigens vaste rechtspraak van de Afdeling.  Zo oordeelde zij in een zaak waarin om 

immateriële schadevergoeding werd verzocht omdat de vreemdeling meende dat de 

redelijke (beslis)termijn was geschonden, dat een verzoek om schadevergoeding in verband 

met een verblijfsrechtelijke procedure weliswaar niet op artikel 6 van het EVRM kan worden 

gebaseerd, maar dat dit niet wegneemt dat de rechtszekerheid als algemeen aanvaard 

rechtsbeginsel evenzeer binnen de nationale rechtsorde geldt, los van die verdragsbepaling.1 

De Afdeling heeft dit herhaald in een zaak waarin de vreemdeling betoogde dat zij in strijd 

met artikel 6 van het EVRM geen kennis had kunnen nemen van de aan het ambtsbericht 

van de AIVD ten grondslag liggende stukken. 2 

 

Het toetsingskader aldus de Afdeling 

De Afdeling overweegt voorts dat in punt 52 van het arrest Koroŝec is bepaald dat voor de 

‘neutrality’ van een (medisch) deskundige wiens advies een rol speelt in een rechterlijke 

procedure de drie genoemde factoren van belang zijn. Het begrip ‘neutrality’ heeft betrekking 

op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van een deskundige en wordt door de Afdeling 

aangeduid als “onpartijdigheid”. Uit de arresten Koroŝec, Letinĉić, Spycher en het arrest van 

het EHRM van 23 mei 2017 in de zaak Krunoslava Zovko tegen Kroatië, 

ECLI:CE:ECHR:2017:0523JUD005693513 (hierna: het arrest Zovko) leidt de Afdeling af dat 

de omstandigheid dat een deskundige in dienst of in opdracht van een bestuursorgaan 

adviseert, twijfel aan diens onpartijdigheid kan oproepen. Uit punt 54 van het arrest Koroŝec 

en punt 62 van het arrest Letinĉić, zoals herhaald in punt 44 van het arrest Zovko, leidt de 

                                                           
1 ABRvS 3 december 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG5913. 
2 ABRvS 19 april 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW4915. 
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Afdeling af dat deze twijfel aan de onpartijdigheid van de medisch deskundige niet leidt tot 

een schending van artikel 6 van het EVRM als deze twijfel niet objectief kan worden 

gestaafd. Daarbij is volgens het EHRM van belang of aan de informatie van de door het 

bestuursorgaan ingeschakeld deskundige een beslissend gewicht is toegekend en of elke 

partij een redelijke kans of gelegenheid krijgt om haar zaak te bepleiten zonder dat er sprake 

is van een substantieel nadeliger positie ten opzichte van de wederpartij. 

Naar het oordeel van de Afdeling betekent het voorgaande niet dat de bestuursrechter in 

zaken waarin een medisch advies, afkomstig van een aan het bestuursorgaan verbonden 

deskundige, aan de besluitvorming ten grondslag is gelegd en waarin dat advies voor de 

rechter van doorslaggevend belang is voor de beoordeling van het geschil, steeds een 

onafhankelijke deskundige moet benoemen. 

De Afdeling stelt vast dat niet in geschil is dat de taak van het BMA is gelegen in het 

uitbrengen van een medisch advies ten behoeve van de staatssecretaris.  Aan dit advies 

wordt door de staatssecretaris in de besluitvorming doorslaggevend gewicht toegekend. 

Verder heeft de rechtbank overwogen, dat de omstandigheid dat de artsen van het BMA in 

dienst zijn van de overheid dan wel anderszins werkzaam zijn voor het Ministerie twijfel kan 

oproepen aan de onpartijdigheid (vergelijk o.a. punt 54 van het arrest Koroŝec).  

Nu de vreemdeling niet, zoals de staatssecretaris, over een deskundige kan beschikken, 

verkeert hij in beginsel niet in een gelijke positie in de procedure. Onder verwijzing naar de 

uitspraak van de CRvB van 30 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2226, overweegt de Afdeling 

dat uit genoemde arresten van het EHRM voortvloeit dat het de taak van de bestuursrechter 

is om zo nodig compensatie te bieden indien een partij niet in een gelijke positie verkeert ten 

opzichte van de wederpartij. Daarvan uitgaande zijn deze arresten aanleiding om de 

uitgangspunten voor de toetsing door de bestuursrechter van de advisering door BMA-artsen 

nader te preciseren. Met inachtneming van de in artikel 8:69 van de Awb getrokken grenzen, 

wordt die toetsing bepaald door de gronden die een vreemdeling aanvoert tegen de 

medische onderbouwing van de besluitvorming en de in dat verband overgelegde stukken. 

De Afdeling volgt hier de in voormelde uitspraak door de CRVB gehanteerde beoordeling in 

drie stappen.  

 

Drie stappen 

Er zijn drie stappen: 

1. De zorgvuldigheid van de besluitvorming; 

2. Equality of arms; 

3. Inhoudelijke beoordeling. 

 

Stap 1: De zorgvuldigheid van de besluitvorming 

Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling (onder meer de uitspraak van 15 mei 2017, 

ECLI:NL:RVS:2017:1268) moet de staatssecretaris zich er, indien hij een BMA-advies aan 

zijn besluitvorming ten grondslag legt, ingevolge artikel 3:2 van de Awb van vergewissen dat 

dit – naar wijze van totstandkoming – zorgvuldig en – naar inhoud – inzichtelijk en 

concludent is. Indien een advies niet aan deze eisen voldoet, zal het daarop gebaseerde 

besluit reeds daarom in rechte geen stand kunnen houden.  

Men zou dit ook onder de noemer ‘vergewisplicht’ kunnen scharen. 
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Stap 2: Equality of arms 

Volgens de Afdeling blijkt uit genoemde arresten van het EHRM dat de kern van het beginsel 

van equality of arms erin is gelegen dat tussen partijen evenwicht moet bestaan met 

betrekking tot de mogelijkheid om bewijsmateriaal aan te dragen. Dit stelt de bestuursrechter 

in staat om een onafhankelijk en onpartijdig oordeel te geven In geval van mogelijke twijfel 

aan de onpartijdigheid van het BMA moet de rechter de vraag beantwoorden of een 

vreemdeling voldoende ruimte heeft gehad tot betwisting van de medische bevindingen van 

de BMA-arts, bijvoorbeeld door zelf medische stukken over te leggen. Indien op grond van 

het geheel aan gegevens wordt vastgesteld dat geen equality of arms tussen de 

staatssecretaris en een vreemdeling bestaat, zal de bestuursrechter moeten waarborgen dat 

dit evenwicht wordt hersteld.3 Als een vreemdeling (medische) stukken overlegt, moet de 

bestuursrechter beoordelen of deze stukken een redelijke mogelijkheid voor de vreemdeling 

vormen om hem van zijn standpunt te overtuigen (vergelijk arrest Letinĉić, punt 49, en arrest 

Spycher, punt 28). Is dit niet het geval of als het een vreemdeling in redelijkheid niet kan 

worden tegengeworpen geen nadere medische stukken ter onderbouwing van zijn beroep te 

hebben ingediend dan ligt het op de weg van de bestuursrechter aan een vreemdeling zo 

nodig compensatie voor deze bewijsnood te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van de 

benoeming van een onafhankelijke medisch deskundige.  

Als een vreemdeling een rapport in de procedure inbrengt dat is opgesteld door een door 

hem ingeschakelde medisch deskundige, is algemeen voldaan aan het vereiste van gelijke 

procespositie. Dat kan onder omstandigheden een rapport of een verklaring van een 

behandelaar zijn. 4 

Als de bestuursrechter niet ingaat op een verzoek om een deskundige te benoemen 

(Bedoeld zal zijn een verzoek afwijst, want als de bestuursrechter niet ingaat op het verzoek 

zal hij ook niets motiveren; Stijn), teneinde de vreemdeling compensatie te bieden voor de 

gestelde bewijsnood, zal die afwijzing gemotiveerd moeten worden. Daarbij is in dit kader 

niet zozeer beslissend de vraag of de bestuursrechter in de kwaliteit en de wijze van de 

totstandkoming van de adviezen van het BMA aanleiding moet zien een medische 

deskundige te raadplegen, maar of een vreemdeling voldoende gelegenheid heeft gehad om 

in voldoende mate weerwoord te bieden aan die adviezen.  

 

Stap 3: Inhoudelijke beoordeling 

Een vreemdeling kan met een contra-expertise de inhoudelijke juistheid van een BMA-advies 

betwisten. Met stukken van zijn behandelaars kan hij de zorgvuldigheid, inzichtelijkheid en 

concludentie van een BMA-advies aan de orde stellen dan wel in het kader van artikel 8:47 

van de Awb concrete aanknopingspunten aanvoeren voor twijfel aan de inhoud daarvan. Dat 

kan voor de rechter aanleiding zijn om een deskundige te benoemen. 

Bij afwijzing van het verzoek om een deskundige in te schakelen, moet de bestuursrechter 

motiveren waarom hij zich op basis van de door partijen ingebrachte medische informatie 

voldoende in staat acht het tussen hen bestaande geschil te beslechten.  

 

                                                           
3 ‘…het geheel aan gegevens…’, dat blijft behoorlijk vaag. 
4 Onder welke omstandigheden wel en onder welke omstandigheden niet, Afdeling? 
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De toepassing van de stappen op de casus 

Stap 1  

De Afdeling overweegt in het kader van stap 1 dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat 

de staatssecretaris zich ervan heeft vergewist dat het BMA-advies en de BMA-nota 

zorgvuldig tot stand zijn gekomen en inzichtelijk en concludent zijn. Bij de besluitvorming zijn 

de in bezwaar door de vreemdeling overgelegde brieven van zijn behandelaars betrokken.  

 

Stap 2 

Bij deze stap overweegt de Afdeling dat de vreemdeling bij de rechtbank de mogelijkheid 

heeft gehad stukken in te dienen van zijn behandelaars dan wel het BMA-advies en BMA-

nota te weerspreken met een contra-expertise. De rechtbank heeft voorts in reactie op de in 

beroep door de vreemdeling overgelegde brieven van zijn behandelaars uitgebreid 

gemotiveerd waarom zij hierin geen aanleiding ziet gebruik te maken van haar bevoegdheid 

een deskundige te benoemen met toepassing van artikel 8:47 van de Awb. Hiertegen heeft 

de vreemdeling in hoger beroep geen grieven gericht. Aan de gronden over vaste 

rechtspraak van de Afdeling over verschil van inzicht tussen de behandelaars en de BMA-

arts en de gestelde financiële onmogelijkheid om een contra-expertise te betalen, wordt 

reeds daarom niet toegekomen. Van een schending van het beginsel van equality of arms is 

gelet hierop geen sprake. 

 

Stap 3 

Aan de beoordeling van stap 3 wordt niet toegekomen, nu de vreemdeling geen grief heeft 

gericht tegen de overweging van de rechtbank dat zij geen aanleiding ziet om gebruik te 

maken van de in artikel 8:47 van de Awb neergelegde bevoegdheid omdat de vreemdeling 

met de door hem overgelegde stukken van zijn behandelaars geen concrete 

aanknopingspunten heeft aangevoerd op basis waarvan gegronde twijfel bestaat over de 

inhoud van het BMA-advies en de BMA-nota.  

Tot slot 

Er kan dus op basis van een BMA-advies dat verweerder aan zijn besluitvorming ten 

grondslag legt aanleiding bestaan om op verzoek van de vreemdeling een medisch 

deskundige te benoemen. Het betreft immers een advies aan verweerder in het kader van 

diens besluitvorming, waarin dit advies voor de rechter van doorslaggevend belang is voor 

de vraag of verweerder artikel 64 van de Vw 2000 van toepassing had moeten achten. Nu de 

BMA-artsen in dienst zijn van de overheid dan wel anderszins werkzaam zijn voor het 

ministerie van Justitie en Veiligheid kan dat bovendien twijfel oproepen aan de 

onpartijdigheid.    

Of de rechter ook een medische deskundige moet benoemen, hangt af van de volgende drie 

stappen. 

1. Het advies of deskundigenbericht moet blijk geven van een zorgvuldig onderzoek en 

dient  deugdelijk gemotiveerd, inzichtelijk en consistent te zijn. Als het 

advies/deskundigenbericht hieraan niet voldoet ,bestaat alleen al om die reden 

aanleiding het bestreden besluit te vernietigen. De rechter komt dan niet toe aan de 

vraag of hij gelet op het beginsel van equality of arms (eerlijk proces) een medisch 

deskundige moet benoemen. 
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2. Deze stap (equality of arms) roept bij mij wat meer vragen op, ook omdat de uitspraak 

van de Afdeling meer ingaat op de vraag wanneer geen medisch deskundige hoeft te 

worden benoemd dan aangeeft in welke concrete situatie(s) zo’n deskundige wel 

moet worden benoemd. Ik zie niet zo snel wanneer het beginsel van equality of arms 

zou kunnen worden geschonden in een 64-zaak. Een BMA-advies is gebaseerd op 

informatie van de behandelaars van de vreemdeling. Wanneer de arts van het BMA 

advies uitbrengt op grond van die informatie en de vreemdeling het niet eens is met 

de conclusies die de BMA-arts trekt, kan hij dat voorleggen aan zijn behandelaars. 

Doorgaans zal hij ook voldoende tijd hebben om een weerwoord van zijn 

behandelaars in te brengen. Ik begrijp uit de uitspraak van de Afdeling dat een 

rapport of een verklaring van zijn behandelaar in beginsel kan gelden als een rapport 

van een door de vreemdeling ingeschakelde medisch deskundige en dat daarmee is 

voldaan aan het beginsel van gelijke procespositie. Toch lijkt de Afdeling een slag om 

de arm te houden omdat zij overweegt dat dit ‘onder omstandigheden een rapport of 

een verklaring van een behandelaar kan zijn’ (rechtsoverweging 9.2.2.). Iets om in de 

gaten te houden bij toekomstige Afdelingsjurisprudentie.  

Verder is niet geheel ondenkbaar dat de vreemdeling in de problemen kan komen als 

zijn behandelaars geld willen zien voor hun rapport/commentaar op het BMA-advies 

en de vreemdeling daarvoor geen middelen heeft of krijgt van het COa dan wel dat 

zijn behandelaars geen informatie zouden willen verstrekken in verband met het hun 

medische geheimhoudingsplicht. Dat laatste lijkt me eerlijk gezegd uitgesloten omdat 

de vreemdeling ervoor tekent dat zijn medische gegevens bekend mogen worden 

gemaakt. Anders zou het BMA ook geen advies kunnen uitbrengen.  

Hoe dan ook, als de rechter met de vreemdeling vaststelt dat het voor 

laatstgenoemde praktisch gezien onmogelijk was om de medische bevindingen van 

het BMA fatsoenlijk te betwisten, dient de rechtbank die ongelijkheid recht te trekken 

door een medisch deskundige te benoemen.  

 

3. Is geen sprake van schending van het beginsel van equality of arms, dan komt de 

rechter toe de inhoudelijke beoordeling van het besluit waaraan het BMA-advies / 

deskundigenbericht aan verweerder ten grondslag ligt. Hierbij dient de rechter te 

beoordelen of de vreemdeling voldoende concrete aanknopingspunten heeft 

aangedragen om te twijfelen aan de juistheid en of volledigheid van het aan 

verweerder uitgebrachte deskundigenadvies (BMA-advies of anderszins). Is dat het 

geval, dan kan dat voor de rechter aanleiding zijn om met toepassing van artikel 8:47 

lid 1 Awb (alsnog) een deskundige te benoemen.    

4.       

Rb 7 september 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:16703): 8:29-procedure / beperkte 

kennisname / 6 EVRM / Korosec 

- De vreemdelingen stellen enkel de Syrische nationaliteit te bezitten. De 

staatssecretaris stelt zich op basis van een individueel ambtsbericht op het standpunt 

dat zij in het bezit zijn van de Libanese nationaliteit. 

- Volgens de vreemdelingen mag de beperkte kennisname niet zover gaan dat zij geen 

kennis mogen krijgen van het familieregistratienummer en de plaats van registratie. 

Het is van belang om over die gegevens te beschikken om en contra-expertise 

mogelijk te maken. Zij wijzen erop dat zij, gelet op het belang dat in ambtelijk Libanon 

wordt gehecht aan het familieregistratienummer, goede redenen hebben om aan te 

nemen dat op het naturalisatiebesluit ook dit nummer vermeld zal staan. Ze zien niet 

in welk belang Buiza heeft bij het niet prijsgeven van dit nummer. Hun belang dient te 
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prevaleren omdat het familieregistratienummer voor hen onontbeerlijk is teneinde via 

de ambassade van Libanon een contra-expertise te laten verrichten.  

- Zoals het EHRM heeft overwogen in het arrest Korosec tegen Slovenië is de kern van 

het beginsel van equality of arms erin gelegen dat tussen partijen evenwicht moet 

bestaan met betrekking tot de mogelijkheid om bewijsmateriaal aan te dragen. Dat 

stelt de bestuursrechter in staat om een onafhankelijk en onpartijdig oordeel te 

geven.  

- Het door verzoeker (Buiza) op verzoek van de staatssecretaris uitgebrachte 

individueel ambtsbericht is een deskundigenbericht. De rechtbank moet er bij deze 

stand van zaken voorshands van uitgaan dat de vreemdelingen de conclusies uit het 

individueel ambtsbericht niet anders dan door een contra-expertise zullen kunnen 

bestrijden. Nu Buiza niet heeft bestreden dat het registratienummer onontbeerlijk is 

om een contra-expertise te laten verrichten, wordt de vreemdelingen een essentieel 

bewijsmiddel ontnomen indien het verzoek om beperkte kennisneming ook ten 

aanzien van het nummer van registratie en de plaats van registratie zou worden 

gehonoreerd. De rechtbank overweegt daarom dat in dit specifieke geval het belang 

van de vreemdelingen bij een eerlijk proces met gelijke kansen dient te prevaleren. 

- Gelet hierop acht de rechtbank de beperking van de kennisneming van de 

vertrouwelijke gedeelte in het onderzoeksverslag niet gerechtvaardigd voor zover het 

nummer van registratie en plaats van registratie betreft.    

 

VOLLEDIG EN EX NUNC ONDERZOEK / NIEUWE ELEMENTEN EN 

BEVINDINGEN  

Prejudiciële verwijzingsuitspraak van de Afdeling van 4 oktober 2017 

(ECLI:NL:RVS:2017:2669) 

- De Nederlandse wetgever heeft er bewust voor gekozen om het ex nunc onderzoek 

dat onder artikel 83 van de Vw 2000 plaatsvindt, niet te verruimen tot nieuwe 

asielmotieven. Zijn redenen hiervoor in aanmerking nemend, gaat de Afdeling ervan 

uit dat de wetgever evenmin ruimte ziet om achtergehouden asielmotieven onder het 

ex nunc-onderzoek van artikel 83 van de Vw 2000 te laten vallen. Ook voor 

beoordeling van asielmotieven die verband houden met feiten en omstandigheden 

die zich voor het besluit hebben voorgegaan, maar die een vreemdeling verwijtbaar 

niet in de bestuurlijke fase heeft aangevoerd, geldt derhalve dat de vreemdeling een 

volgend verzoek om internationale bescherming zal moeten indienen. Dat de 

vreemdeling in dat geval laat een asielmotief aanvoert, kan gevolgen hebben voor de 

geloofwaardigheidsbeoordeling, maar dit hoeft niet (vergelijk de uitspraak van de 

Afdeling van 27 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:101, r.o. 4.1 met de uitspraak van de 

Afdeling van 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2170, r.o. 5.).  

- De door de Nederlandse wetgever gemaakte keuze blijft naar voorlopig oordeel van 

de Afdeling binnen de grenzen van de procedurele autonomie. 

- De Afdeling is van oordeel dat het Unierecht niet in de weg staat aan een systeem 

waarin de bestuursrechter in eerste aanleg in asielzaken een asielmotief dat voor het 

eerst bij hem in beroep wordt aangevoerd in beginsel niet bij de beoordeling van dat 

beroep mag betrekken.  

- Echter, niet op voorhand is uitgesloten dat, indachtig de unierechtelijke wens om de 

efficiëntie van de eerste asielprocedure te vergroten en opvolgende verzoeken zoveel 

mogelijk te voorkomen, artikel 46 lid 3 van de Procedurerichtlijn zich verzet tegen de 

vaste rechtspraak van de Afdeling. Hierdoor rijst de vraag of artikel 46 lid 3 van de 
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Procedurerichtlijn zich verzet tegen een systeem waarin de bestuursrechter in eerste 

aanleg in asielzaken niet bevoegd is om voor het eerst bij hem in beroep 

aangevoerde asielmotieven bij een beoordeling van het beroep te betrekken, 

behoudens gevallen waarin de vreemdeling kan rechtvaardigen waarom hij een 

asielmotief dat verband houdt met feiten en omstandigheden die zich reeds voor het 

besluit van de beslissingsautoriteit hebben voorgedaan, niet al in de bestuurlijke fase 

heeft ingevoerd. 

- Vraag 1a.:  Staat artikel 46 lid 3 Procedurerichtlijn, gelezen in samenhang met  artikel 

47 bam het handvest, in de weg aan een systeem waarin de bestuursrechter in 

eerste aanleg in asielzaken een door een vreemdeling voor het eerst bij hem in 

beroep aangevoerd asielmotief in beginsel niet bij de beoordeling van dat beroep 

mag betrekken? 

- Vraag 1.b.: Maakt het daarbij uit of een daadwerkelijk nieuw asielmotief wordt 

aangevoerd of een achtergehouden asielmotief? 

- Vraag 1.c.: Maakt het daarbij uit of het asielmotief wordt aangevoerd in het kader van 

een beroep bij de bestuursrechter in eerste aanleg in asielzaken tegen een besluit 

van de beslissingsautoriteit op een eerste of een volgend verzoek om internationale 

bescherming? 

- Vraag 2: Als vraag  1.a. bevestigend wordt beantwoord, staat het Unierecht er dan 

ook aan in de weg dat de bestuursrechter in eerste aanleg in asielzaken ervoor kan 

kiezen om de behandeling van een voor het eerst bij hem in beroep aangevoerd 

asielmotief te verwijzen naar een nieuwe procedure bij de beslisautoriteit, om zo de 

goede procesorde in de rechterlijke procedure te waarborgen of om ontoelaatbare 

vertraging te voorkomen?   

 

Arrest Alheto van 25 juli 2018 (ECLI:EU:C:2018:584) 

- Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 46 

lid 3 van de Procedurerichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 47 van het 

Handvest, in die zin moet worden uitgelegd dat de rechter van een lidstaat bij wie in 

eerste aanleg beroep is ingediend tegen een beslissing inzake een verzoek om 

internationale bescherming rekening kan houden met gegevens feitelijk of rechtens, 

zoals de toepasbaarheid van artikel 12 lid 1 sub a van de Kwalificatierichtlijn op de 

situatie van verzoeker, die niet zijn onderzocht door het orgaan dat deze beslissing 

heeft genomen (paragraaf 92).  

- In dit verband benadrukt de term “ex nunc” de verplichting van de rechter om een 

beoordeling te maken die in voorkomend geval rekening houdt met nieuwe 

elementen die aan het licht zijn gekomen nadat de aangevochten beslissing is 

vastgesteld (paragraaf 111). 

- Het woord “volledig” in artikel 46 lid 3 van de Procedurerichtlijn bevestigt dan weer 

dat de rechter zowel de elementen moet onderzoeken waarmee de 

beslissingsautoriteit rekening heeft gehouden of had kunnen houden, als die welke 

zich hebben aangediend nadat deze autoriteit de beslissing heeft vastgesteld  

(paragraaf 113).  

- De woorden “indien van toepassing”, die zijn opgenomen in de zinsnede “met 

inbegrip van, indien van toepassing, een onderzoek van de behoefte aan 

internationale bescherming overeenkomstig richtlijn [2011/95]”, wijzen, zoals ter 

terechtzitting door de Commissie is uiteengezet, op het feit dat het volledige en ex 

nunc onderzoek dat de rechter moet invoeren niet noodzakelijkerwijs betrekking hoeft 

te hebben op het onderzoek ten gronde van de behoefte aan internationale 
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bescherming en dat dit dus betrekking kan hebben op de ontvankelijkheid van het 

verzoek om internationale bescherming, wanneer het nationale recht dit op grond van 

artikel 33 lid 2 van de Procedurerichtlijn toestaat (paragraaf 115). 

- Gelet op een en ander moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 46 lid 

3 van de Procedurerichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 47 van het Handvest, 

aldus moet worden uitgelegd dat de rechterlijke instantie van een lidstaat waarbij in 

eerste aanleg een beroep tegen een beslissing inzake een verzoek om internationale 

bescherming is ingediend, verplicht is zowel de elementen, feitelijk en rechtens, zoals 

de toepasselijkheid van artikel 12 lid 1 sub a van de Kwalificatierichtlijn op de situatie 

van de verzoeker waarmee het orgaan dat deze beslissing heeft genomen rekening 

heeft gehouden of had kunnen houden, als de elementen die zich na de vaststelling 

van die beslissing hebben aangediend, te onderzoeken. 

- Artikel 46, lid 3 van de Procedurerichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 47 van 

het Handvest, moet aldus worden uitgelegd dat het vereiste van een volledig en ex 

nunc onderzoek van zowel feitelijke als de juridische gronden tevens betrekking kan 

hebben op de in artikel 33, lid 2, van de Procedurerichtlijn bedoelde gronden van niet-

ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming, wanneer het 

nationale recht dit toestaat, en dat, in het geval de rechterlijke instantie waarbij het 

beroep aanhangig is voornemens is een grond van niet-ontvankelijkheid te 

onderzoeken die niet is onderzocht door de beslissingsautoriteit, zij de verzoeker 

moet horen zodat hij, in een taal die hij beheerst, zijn standpunt over de 

toepasselijkheid van deze grond op zijn specifieke situatie kan uiteenzetten. 

- Artikel 46, lid 3, van de Procedurerichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 47 van 

het Handvest, moet aldus worden uitgelegd dat het geen gemeenschappelijke 

procedurenormen instelt met betrekking tot de bevoegdheid tot vaststelling van een 

nieuwe beslissing inzake een verzoek om internationale bescherming, nadat de 

oorspronkelijke beslissing op dit verzoek door de rechterlijke instantie waar beroep is 

ingesteld, is nietig verklaard. De noodzaak om een nuttige werking van artikel 46, lid 

3, van deze richtlijn te verzekeren en een doeltreffende voorziening in rechte 

overeenkomstig artikel 47 van het Handvest te waarborgen vereist echter dat, in 

geval van verwijzing van het dossier naar het semi-rechterlijke of administratieve 

orgaan in de zin van artikel 2, onder f), van de richtlijn, binnen een korte termijn een 

nieuwe beslissing wordt vastgesteld die in overeenstemming is met de beoordeling in 

het vonnis waarbij nietigverklaring is uitgesproken.     

 

Prejudiciële vragen Bulgaarse rechter in zaken Ahmedbekova en Ahmedbekov, C-

652/16, conclusie Mengozzi van 28 juni 2018 (ECLI:EU:C:2018:514): 

Volgt uit artikel 46 lid 3 van de Procedurerichtlijn dat de rechter verplicht is nieuwe gronden 

voor internationale bescherming, die in de loop van de gerechtelijke procedure naar voren 

werden gebracht, maar niet werden aangevoerd tegen de beslissing over de weigering van 

internationale bescherming, ten gronde te onderzoeken? 

Mengozzi verwijst in de eerste plaats naar zijn conclusie van 17 mei 2018 in de zaak Alheto 

(C-585/16, EU:C:2018:327) en zegt vervolgens, dat een ex nunc onderzoek zo moet worden 

uitgelegd dat een dergelijk onderzoek niet moet worden verricht op grond van de 

omstandigheden die de autoriteit die de bestreden handeling heeft vastgesteld, op het tijdstip 

van de vatstelling daarvan kende of had moeten kennen, maar op grond van de 

omstandigheden op het tijdstip waarop de rechter uitspraak doet. Dit houdt enerzijds in dat 

de verzoeker zich kan beroepen op nieuwe gegevens die hij niet heeft aangevoerd voor de 
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autoriteit die het verzoek om internationale bescherming heeft behandeld, en anderzijds, dat 

de rechter die het beroep behandelt, de mogelijkheid heeft om ambtshalve voor de 

beoordeling van de situatie van de verzoeker relevante gegevens te verzamelen. Hieruit 

volgt, aldus Mengozzi, dat indien de aangevoerde feiten en omstandigheden alsmede de 

documenten die Ahmedbekova voor het eerst tijdens de gerechtelijke procedure heeft 

ingediend, in een situatie als in het hoofdgeding, kunnen worden geacht te dienen als bewijs 

dat zijzelf een geronde vrees voor vervolging heeft die zij reeds heeft aangevoerd in het 

verzoek om internationale bescherming dat is afgewezen bij het litigieuze besluit waartegen 

bij de verwijzende rechter is opgekomen, deze rechter daarmee rekening kan en moet 

houden, en hij zelf, gelet op deze feiten, omstandigheden en documenten, en indien alle 

elementen waarover hij beschikt dat toelaten, de behoefte aan internationale bescherming 

moet onderzoeken overeenkomstig artikel 46 lid 3 van de Procedurerichtlijn, zonder verplicht 

te zijn om het dossier naar het bestuursorgaan terug te verwijzen.   

 

Het arrest van het Hof in de zaak  Ahmedbekova en Ahmedbekov tegen Bulgarije van 4 

oktober 2018, C-652/16 (ECLI:EU:C:2018:801) 

- Azerbeidzjaanse staatsburgers. Vrouw meent dat het risico op vervolging met name 

is bewezen door haar deelname aan een klacht tegen Azerbeidzjan bij het EHRM, 

alsmede door haar deelname aan de verdediging van personen die door de 

Azerbeidzjaanse autoriteiten reeds zijn vervolgd wegens hun activiteiten op het 

gebied van de bescherming van de grondrechten. Voorts is zij actief in het kader van 

het audiovisuele medium “Azerbaydzhanski chas”, dat een oppositiecampagne voert 

tegen het regime. 

- De Bulgaarse rechter vraagt of artikel 4 van de Kwalificatierichtlijn aldus moet worden 

uitgelegd dat in het kader van de individuele beoordeling van een verzoek om 

internationale bescherming rekening moet worden gehouden met de dreiging van 

vervolging en ernstige schade waaraan een gezinslid van de verzoeker (in casu de 

echtgenoot) is blootgesteld. De rechter wil ook weten of artikel 3 van de richtlijn het 

een lidstaat toestaat dat in geval van verlening van internationale bescherming aan 

een gezinslid deze bescherming zich uitstrekt tot ander gezinsleden.      

- Verder vraagt de Bulgaarse rechter of uit de regeling van de gronden van vervolging 

in artikel 10 van de Kwalificatierichtlijn volgt, dat het indienen van een klacht bij het 

EHRM tegen het land van herkomst van betrokkene tot gevolg heeft dat zij behoort 

tot een specifieke sociale groep in de zin van artikel 10, lid 1, onder d, van deze 

richtlijn, of dat het indienen van de klacht moet worden beschouwd als een politieke 

overtuiging in de zin van artikel 10, lid 1, onder e), van deze richtlijn. 

- En verder uiteraard ook de vraag of uit artikel 46 lid 3 van de Kwalificatierichtlijn volgt 

dat de rechter verplicht is nieuwe gronden voor internationale bescherming, die in de 

loop van de gerechtelijke procedure naar voren werden gebracht, maar niet werden 

aangevoerd in het beroep tegen de beslissing tot weigering van internationale 

bescherming, ten gronde te onderzoeken.  

Het Hof antwoordt als volgt: 

- Uit het door de Uniewetgever ingestelde stelsel van verlening van de uniforme status 

van asiel of van subsidiaire bescherming blijkt dat de beoordeling van een verzoek 

om internationale bescherming, zoals artikel 4 van de Kwalificatierichtlijn eist, tot doel 

heeft te bepalen of de verzoeker – of in voorkomend geval de persoon namens wie 

hij het verzoek indient – gegronde vrees heeft dat hij persoonlijk wordt vervolgd of 

persoonlijk een risico  van ernstige schade loopt. Hoewel hieruit volgt dat een 
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verzoek om internationale  bescherming niet zonder meer kan worden toegewezen 

op grond dat een gezinslid van de verzoeker gegronde vrees voor vervolging heeft of 

een reëel risico van ernstige schade loopt, moet, zoals de advocaat-generaal in punt 

32 van zijn conclusie heeft uiteengezet, wel rekening worden gehouden met 

dergelijke bedreigingen waaraan een gezinslid van de verzoeker is blootgesteld, 

teneinde te bepalen of de verzoeker wegens zijn familieband met die bedreigde 

persoon, zelf wordt bedreigd met vervolging of ernstige schade. Zoals beklemtoond in 

overweging 36 van deze richtlijn lopen gezinsleden van een bedreigde persoon in de 

regel het risico zich ook zelf in een kwetsbare situatie te bevinden. 

- Verder zegt het Hof dat het reeds heeft opgemerkt dat de precisering van artikel 3 dat 

elke gunstiger norm verenigbaar met zijn met de richtlijn, betekent dat deze norm 

geen afbreuk mag doen aan de algemene opzet en doelstellingen van deze richtlijn. 

In het bijzonder zijn verboden normen die ertoe strekken de vluchtelingenstatus of de 

subsidiaire beschermingsstatus te verlenen aan derdelanders of staatlozen die zich in 

de situatie bevinden die geen enkel verband houden met de logica van internationale 

bescherming (zie in dit verband arrest van 18 december 2014. M’Bodj, 

EU:C:2014:2452). In dit kader moet worden vastgesteld dat in casu de eventuele 

verlening van de vluchtelingenstatus of subsidiairebeschermingsstatus aan de zoon 

en de echtgenoot van Ahmedbekova als gevolg van de verlening van die status aan 

haar, wegens de behoefte om het gezin van de belanghebbende in stand te houden 

een verband vertoont met de logica van de internationale bescherming die tot 

laatstbedoelde verlening heeft geleid. 

- Dan gaat het Hof in op wat ik hier ‘toegedichte politieke overtuiging’ noem. Het Hof 

overweegt, dat los van de vraag of de deelname aan het indienen van een klacht bij 

het EHRM een politieke overtuiging van die onderdaan vormt, moet worden 

onderzocht of er gegronde redenen bestaan om te vrezen dat die deelname door dat 

regime wordt gezien als een handeling van politieke dissidentie waartegen dit regime 

zou kunnen overwegen represaillemaatregelen te nemen. Wanneer er gegronde 

redenen bestaan voor vrees in dit geval, dient de slotsom te luiden dat de verzoeker 

serieus en daadwerkelijk worde bedreigd met vervolging wegens het feit dat hij zijn 

mening heeft geuit over het beleid en de methoden van zijn land van herkomst. Uit de 

bewoordingen van artikel 10, lid 1, onder e, van de Kwalificatierichtlijn volgt dus dat 

het begrip “politieke overtuiging” in deze bepaling een dergelijke situatie bestrijkt.           

- Het valt niet onder het begrip “sociale groep’ in de zin van artikel 10, lid 1, onder d) 

van de richtlijn. In dat geval moet aan twee cumulatieve voorwaarden zijn voldaan. 

Ten eerste moeten de leden van de groep een ‘aangeboren kenmerk’ vertonen of 

een ‘gemeenschappelijke achtergrond hebben die niet gewijzigd kan worden’, of een 

kenmerk of geloof delen “dat voor de identiteit of de morele integriteit van 

fundamenteel belang is dat van de betrokkenen niet mag worden geëist dat zij dit 

opgeven”. Ten tweede moet deze groep in het betrokken derde land een eigen 

identiteit hebben, omdat zij in haar directe omgeving als ‘afwijkend’ wordt beschouwd 

(arrest van 7 november 2013, X e.a. , C-199/12-C-201/12, EU:C:2013:720, punt 45). 

Onder voorbehoud van verificatie door de verwijzend rechter, lijken deze cumulatieve 

voorwaarden in het hoofdgeding niet te zijn vervuld, aldus het Hof. 

En dan de beantwoording van de laatste vraag over een volledig en ex nunc onderzoek. 

- Volgens het hof wil de verwijzende rechter met deze vraag vernemen of artikel 46 lid 

3 van de Procedurerichtlijn (Pri) aldus moet worden uitgelegd dat de rechter waarbij 

een rechtsmiddel is aangewend tegen een beslissing tot weigering van internationale 

bescherming, gehouden is gronden voor de verlening van internationale bescherming 

te onderzoeken die weliswaar betrekking hebben op gebeurtenissen of bedreigingen 
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die zich vóór de vaststelling van die beslissing of zelfs vóór de indiening van het 

asielverzoek hebben voorgedaan, maar voor het eerst zijn aangevoerd tijdens de 

beroepsprocedure (Het is jammer dat het Hof de vraag van de Bulgaars rechter zo 

opvat, omdat hierdoor onduidelijk blijft wat het Hof meent wat de rechter te doen staat 

als de vreemdeling een nieuwe grond voor internationale bescherming naar voren 

brengt die eerst is opgekomen na het instellen van beroep tegen het 

weigeringsbesluit).  

- In dit verband brengt de term ‘ex nunc’ de verplichting van de rechter tot uiting om 

een beoordeling te maken die in voorkomend geval rekening houdt met nieuwe 

gegevens die aan het licht zijn gekomen nadat de aangevochten beslissing was 

vastgesteld. Voorts bevestigt het bijvoeglijk naamwoord ‘volledig’ dat de rechter 

zowel de gegevens moet onderzoeken waarmee de beslissingsautoriteit rekening 

heeft gehouden of had kunnen houden, als die welke zich hebben aangediend nadat 

deze autoriteit de beslissing had vastgesteld (arrest van 25 juli 2018, Alheto, C-

585/16, EU:C:2018:584, punten 111 en 113).  

- Hoewel aldus uit artikel 46, lid 3, van de Pri volgt dat de lidstaten verplicht zijn hun 

nationale recht zodanig in te richten dat de behandeling van de bedoelde 

rechtsmiddelen een onderzoek door de rechter omvat van alle elementen feitelijk en 

rechtens aan de hand waarvan hij een geactualiseerde beoordeling van het 

specifieke geval kan maken (arrest Alheto), volgt daaruit echter niet dat de persoon 

die om internationale bescherming verzoekt, zonder een aanvullend onderzoek 

door de beslissingsautoriteit te ondergaan, het voorwerp van zijn verzoek, en 

aldus de afbakening van het concrete geval, kan wijzigen door tijdens de 

beroepsprocedure een grond voor internationale bescherming aan te voeren 

die weliswaar betrekking heeft op gebeurtenissen of dreigingen die zich zouden 

hebben voor gedaan vóór de vaststelling van de beslissing van die autoriteit of 

zelfs vóór de indiening van het verzoek, maar tegenover die autoriteit was 

verzwegen. 

- Tevens dient in herinnering te worden gebracht dat de behandeling van het verzoek 

om internationale bescherming door de beslissingsautoriteit, die een administratief 

semi-rechtelijk orgaan is dat beschikt over specifieke middelen en over op dit gebied 

gespecialiseerd personeel, een essentiële fase is in de bij richtlijn 2013/32 

ingevoerde gemeenschappelijke procedures, en dat het bij artikel 46, lid 3, van deze 

richtlijn verleende recht van de verzoeker op een volledig en ex nunc onderzoek voor 

een rechterlijke instantie niet kan worden uitgelegd op een wijze die de verplichting 

voor de verzoeker om met deze autoriteit samen te werken afzwakt (arrest Alheto, 

punt 116). 

- Deze essentiële fase bij de beslissingsautoriteit zou worden omzeild indien het de 

verzoeker, zonder enige procedurele consequentie, zou zijn toegestaan om met het 

oog op de nietigverklaring of vervanging van de door deze autoriteit vastgesteld 

weigeringsbeslissing een grond voor internationale bescherming aan te voeren die 

weliswaar betrekking heeft op gebeurtenissen en bedreigingen die zich beweerdelijk 

reeds hadden voorgedaan, doch die voor die autoriteit niet was aangevoerd en door 

haar dus niet kon worden onderzocht (Punt 97 van dit arrest). 

- Wanneer een grond voor internationale bescherming voor het eerst tijdens de 

beroepsprocedure wordt aangevoerd en betrekking heeft op gebeurtenissen of 

bedreigingen die zich reeds vóór de vaststelling van de weigeringsbeslissing, of zelfs 

vóór de indiening van het verzoek om internationale bescherming, zouden hebben 

voorgedaan, moet deze grond bijgevolg worden gekwalificeerd als “verdere” of “nader 

verklaringen” in de zin van artikel 40, lid 1, van de Pri. Zoals volgt uit deze bepaling 

brengt een dergelijke kwalificatie mee dat de rechterlijke instantie waarbij beroep is 
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ingesteld, deze grond moet onderzoeken in het kader van de behandeling van de 

beslissing waartegen beroep is ingesteld, mits alle “bevoegde autoriteiten”, 

hetgeen niet alleen deze rechterlijke instantie omvat maar tevens de 

beslissingsautoriteit, de mogelijkheid hebben die nadere verklaring in dit kader 

te onderzoeken (Punt 98 van dit arrest).     

- Teneinde te bepalen of de rechterlijke instantie zelf de mogelijkheid heeft om de 

nadere verklaring in het kader van het beroep te onderzoeken, moet de rechterlijke 

instantie nagaan of de voor het eerst voor haar aangevoerde grond voor 

internationale bescherming krachtens de in het nationale recht vervatte voorschriften 

voor gerechtelijke procedures niet in een te late fase van de beroepsprocedure is 

aangevoerd en of die grond op voldoende concrete wijze is ingediend om naar 

behoren te worden onderzocht (Punt 99 van dit arrest). 

- Op voorwaarde dat uit deze verificatie blijkt dat de rechter de mogelijkheid heeft om 

deze grond mee te nemen in zijn beoordeling van het beroep, dient hij de 

beslissingsautoriteit, binnen een termijn die beantwoordt aan het met de Pri 

nagestreefde doel van snelheid (zie daartoe het arrest Alheto, punt 109), te 

verzoeken om een onderzoek van die grond, waarvan de uitkomst en de 

redenen die eraan ten grondslag liggen, aan de verzoeker en aan de rechter 

moeten worden meegedeeld voordat die rechter hoorzitting houdt en de zaak 

beoordeelt (Punt 100 van dit arrest). 

- Zoals de advocaat-generaal in punt 74 van zijn conclusie heeft opgemerkt, 

suggereren in casu bepaalde elementen van het bij het Hof ingediende dossier dat de 

grond voor gegronde vrees voor vervolging om redenen van politieke overtuiging, 

waarover bij de rechter vragen zijn gerezen, reeds was aangevoerd voor de 

beslisautoriteit, maar dat Ahmedbekova daaraan tijdens de beroepsprocedure 

feitelijke gegevens ter onderbouwing heeft toegevoegd.  

- Indien zij tijdens de beroepsprocedure niet een grond voor internationale 

bescherming heeft toegevoegd, maar feitelijke gegevens om een voor de 

beslissingsautoriteit aangevoerde en door deze afgewezen grond te onderbouwen, 

hertgeen uitsluitend aan de verwijzende rechter staat om na te gaan, dient in een 

dergelijk geval de rechter waarbij het beroep is ingesteld te beoordelen of de voor het 

eerst voor hem aangevoerde feitelijke gegevens van betekenis zijn en geen enkele 

overlapping vertonen met de gegevens waarmee de beslissingsautoriteit rekening 

heeft kunnen houden. Indien dat het geval zijn de overwegingen 97 tot en met 100 

van dit arrest van overeenkomstige toepassing. 

- Gelet op het voorgaande dient te worden geantwoord dat artikel 46, ld 3, van de Pri, 

gelezen in samenhang met de verwijzing in artikel 40, lid 1, van deze richtlijn naar de 

beroepsprocedure, aldus moet worden uitgelegd dat de rechterlijke instantie waarbij 

beroep is ingesteld tegen een beslissing tot weigering van internationale 

bescherming, gronden voor de verlening van internationale bescherming of feitelijke 

gegevens die weliswaar betrekking hebben op gebeurtenissen of bedreigingen die 

zich zouden hebben voorgedaan vóór de vaststelling van die weigeringsbeslissing of 

zelfs vóór de indiening van het verzoek om internationale bescherming, maar die voor 

het eerst zijn aangevoerd tijdens de beroepsprocedure, als zijnde “nadere 

verklaringen” en na de beslissingsautoriteiten te hebben verzocht deze te 

onderzoeken, in beginsel dient te beoordelen. Deze rechterlijke instantie is daartoe 

echter niet gehouden indien zij constateert dat deze gronden of gegevens in een te 

late fase van de beroepsprocedure zijn aangevoerd of niet op een voldoende 

concrete wijze zijn ingediend om naar behoren te worden onderzocht, of ook, 

wanneer het gaat om feitelijke gegevens, indien zij constateert dat deze niet van 
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betekenis zijn of zich niet voldoende onderscheiden van de gegevens waarmee de 

beslissingsautoriteit reeds rekening heeft kunnen houden.    

 

ASIEL PROCEDUREEL 

Arrest Gnandi 19 juni 2018 (ECLI:EU:C:2018:465 en JV 2018/167 m.nt Geertsema)) 

- Paragraaf 55: Het is juist dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat de omstandigheid 

dat een beroep tegen louter het besluit tot afwijzing van het verzoek om internationale 

bescherming geen schorsende werking heeft, in beginsel in overeenstemming is met 

het beginsel van non-refoulement en artikel 47 van het Handvest, aangezien de 

uitvoering van een dergelijk besluit niet op zich kan leiden tot de verwijdering van de 

betrokken derdelander (zie in die zin arrest van 17 december 2015, Tall, C-239/14, 

EU:C:2018:824), punt 56).  

- Paragraaf 56: Het beroep tegen een terugkeerbesluit in de zin van artikel 6 van 

richtlijn 2008/115 moet echter wel van rechtswege schorsende werking hebben, om 

aan de derdelander de verzekering te geven dat aan de vereisten van het beginsel 

van non-refoulement en artikel 47 van het Handvest is voldaan, aangezien dat besluit 

voor die onderdaan een ernstig risico inhoudt dat hij wordt onderworpen aan 

behandelingen die in strijd zijn met artikel 18 van het Handvest, gelezen in 

samenhang met artikel 33 van het Verdrag van Genève, of artikel 19, lid 2, van het 

Handvest (zie in die zin de arresten van 18 december 2014, Abdida, C-562/13, 

EU:C:2014:2453, punten 52 en 53, en 17 december 2015, Tall, punten 57 en 58). Dit 

geldt a fortiori ook voor en eventueel verwijderingsbesluit in de zin van artikel 8, lid 3, 

van die richtlijn.  

- Paragraaf 57: Los daarvan moet worden opgemerkt dat noch artikel 39 van richtlijn 

2005/85 en artikel 13 van richtlijn 2008/115 noch artikel 47 van het Handvest, 

gelezen in het licht van de waarborgen die in artikel 18 en artikel 19, lid 2, daarvan 

zijn vervat, gebieden dat in rechtspraak in twee instanties wordt voorzien. Van belang 

is alleen dat een rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie openstaat (zie in die zin 

arrest van 28 juli 2011, Samba Diouf, C-69/10, EU:C:20111:524, punt 69). 

- Paragraaf 58: Hieruit volgt dat de in het recht op een doeltreffende voorziening in 

rechte en het beginsel van non-refoulement besloten liggende bescherming op het 

gebied terugkeerbesluiten en eventuele verwijderingsbesluiten, moet worden 

verzekerd door de persoon de om internationale bescherming verzoekt een recht toe 

te kennen op een doeltreffend beroep met van rechtswege schorsende werking bij 

ten minste éen rechterlijke instantie. Onder voorbehoud van de strikte inachtneming 

van dit vereiste, is de loutere omstandigheid dat het verblijf van de betrokkene als 

illegaal in de zin van richtlijn 2008/115 wordt aangemerkt zodra het verzoek om 

internationale bescherming in eerste instantie door de beslisautoriteit wordt 

afgewezen, zodat meten daarna een terugkeerbesluit kan worden vastgesteld of wel 

die afwijzing samen met een terugkeerbesluit kan worden vastgesteld in één 

administratieve handeling, niet in strijd met het beginsel van non-refoulement en 

evenmin met het recht op een doeltreffende voorziening in rechte. 

- Paragraaf 61: In dien context staat het aan de lidstaten om ervoor te zorgen dat het 

rechtsmiddel tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek om internationale 

bescherming ten volle doeltreffend is, met inachtneming van het beginsel van 

processuele gelijkheid, dat onder meet vereist dat alle gevolgen van het 

terugkeerbesluit worden geschorst gedurende de termijn voor d einstelling van dit 
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rechtsmiddel en, indien een dergelijk rechtsmiddel wordt ingesteld, tot aan de 

beslissing daarop. 

- Paragraaf 62: In dat verband volstaat het niet dat de lidstaat in kwestie afziet van de 

tenuitvoerlegging van het terugkeerbesluit. Het is juist noodzakelijk dat alle 

rechtsgevolgen van dit besluit worden geschorst en dis in het bijzonder dat de termijn 

voor vrijwillig vertrek waarin artikel 7 van richtlijn 2008/115 voorziet, niet ingaat zolang 

de betrokkene mag blijven. Gedurende deze periode mag de betrokkene bovendien 

niet op grond van artikel 15 van deze richtlijn in bewaring worden gesteld met het oog 

op zijn verwijdering.  

- Paragraaf 67: Gelet op een en ander moet op de prejudiciële vraag worden 

geantwoord dat richtlijn 2008/115, gelezen in samenhang met richtlijn 2005/85 en in 

het licht van het beginsel van non-refoulement en het recht op een doeltreffende 

voorziening in rechte als neergelegd in artikel 18, artikel 19, lid 2, en artikel 47 van 

het Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat zij er niet aan in de weg staat dat ten 

aanzien van een derdelander die een verzoek om internationale bescherming heeft 

ingediend, een terugkeerbesluit op grond van artikel 6, lid 1, van richtlijn 2008/115 

wordt vastgesteld zodra dit verzoek is afgewezen door de beslissingsautoriteit of 

tezamen met die afwijzing in één administratieve handeling en derhalve onder de 

uitkomst van het beroep in rechte tegen die afwijzing af te wachten, op voorwaarde 

met name dat de betrokken lidstaat waarborgt dat alle rechtsgevolgen van het 

terugkeerbesluit worden geschorst in afwachting van de uitkomst van dit beroep, dat 

deze verzoeker tijdens die periode het voordeel kan genieten van de rechten die 

voortvloeien uit richtlijn 2003/9, en dat hij zich kan beroepen op elke wijziging van 

omstandigheden na de vaststelling van het terugkeerbesluit die een weerslag van 

betekenis zou kunnen hebben op de beoordeling van de situatie van de betrokkene 

aan de hand van richtlijn 2009/115, met name artikel 5 hiervan. Het staat aan de 

nationale rechterlijke instantie om na te gaan of dit het geval is. 

 

Beschikking Hof van 5 juli 2018, inzake C, J en S, C-269/18 PPU (EU:C:2018:544) 

- Paragraaf 51: In dit verband impliceert het recht op een doeltreffende voorziening in 

rechte dat alle rechtsgevolgen van het terugkeerbesluit worden geschorst, wat in het 

bijzonder tot gevolg heeft dat de betrokkene niet op grond van artikel 15 van richtlijn 

2008/115 met het oog op zijn verwijdering in bewaring mag worden gesteld zolang hij 

op het grondgebied van de betrokken lidstaat mag blijven (zie in die zin arrest van 19 

juni 2018, Gnandi, C-181/16, EU:C:2018:465, punt 62).  

- Paragraaf 52: Hetzelfde geldt voor een derdelander wiens verzoek om internationale 

bescherming als kennelijk ongegrond is afgewezen overeenkomstig artikel 32, lid 2, 

van richtlijn 2013/32. 

- Paragraaf 53: Het is juist dat uit artikel 46, leden 5 en 6, van richtlijn 2013/32, 

voortvloeit dat de betrokkene in dat geval niet van rechtswege op het grondgebied 

van de betrokken lidstaat mag blijven in afwachting van de uitkomst van zijn 

rechtsmiddel. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 46, lid 6, laatste alinea van 

deze richtlijn moet de betrokkene zich echter kunnen wenden tot een rechterlijke 

instantie die zal beslissen of hij op het grondgebied van deze lidstaat mag blijven in 

afwachting van de uitkomst van zijn rechtsmiddel ten gronde. Artikel 46, lid 8, van 

deze richtlijn bepaalt dat de betrokken lidstaat moet toestaan op zijn grondgebied te 

blijven in afwachting van de uitkomst van de procedure om te bepalen of deze al dan 

niet mag blijven. 
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- Paragraaf 54: Uit een en ander volgt dat een derdelander wiens verzoek om 

internationale bescherming als kennelijk ongegrond is afgewezen, niet 

overeenkomstig artikel 15 van richtlijn 2008/115 in bewaring kan worden gesteld 

tijdens de periode waarin een rechtsmiddel kan worden ingesteld tegen het afwijzend 

besluit. Wanneer de betrokkene een dergelijk rechtsmiddel heeft ingesteld, kan hij 

ook niet op grond van dat artikel in bewaring worden gesteld zolang hij volgens artikel  

46, lid 8, van richtlijn 2013/32 op het grondgebied van de betrokken lidstaat mag 

blijven.  

 

Rb Haarlem 2 juli 2018 (ECLI:NL:RBNHO:2018:6174): 

- Artikel 46 lid 6 van de Procedurerichtlijn staat het de lidstaten toe om in het nationale 

recht schorsende werking te onthouden, als een asielaanvraag is afgewezen als 

kennelijk ongegrond. 

- Uit artikel 46 lid 8 van de Procedurerichtlijn volgt dat de vreemdeling en elke geval op 

het grondgebied mag blijven in afwachting van de uitspraak op het hiervoor bedoelde 

verzoek om een voorlopige voorziening. Deze bepaling is geïmplementeerd in artikel 

7.3 lid 1 Vb 2000. 

- Uit het voorgaande volgt dat in een situatie waarin het beroep op grond van artikel 82 

lid 2 aanhef en onder c Vw 2000 geen schorsende werking heeft omdat de 

asielaanvraag is afgewezen als kennelijk ongegrond, de voorzieningenrechter kan 

beslissen dat de rechtsgevolgen van dat besluit alsnog worden opgeschort in 

afwachting van de uitspraak op het beroep. Uit artikel 46 lid 7 aanhef en onder b van 

de Procedurerichtlijn volgt dat hij daarbij de feitelijke en juridische aspecten van de 

negatieve beslissing van de beslissingsautoriteit onderzoekt. Daarmee is het recht 

van de vreemdeling op een doeltreffende voorziening bij een rechterlijke instantie, 

zoals bedoeld in artikel 47 van het Handvest, voordat de lidstaat tot zijn verwijdering 

overgaat, gewaarborgd. 

In het arrest Gnandi stelt het Hof, in het licht van het beginsel van non-refoulement en artikel 

47 van het Handvest, het algemene beginsel voorop dat gewaarborgd dient te zijn dat het 

rechtsmiddel tegen een besluit tot afwijzing van een verzoek om internationale bescherming 

ook ten volle doeltreffend is dat dat onder meer vereist dat alle gevolgen van het 

terugkeerbesluit worden geschorst gedurende de termijn voor instelling van dit rechtsmiddel 

en, indien een dergelijk rechtsmiddel wordt ingesteld, tot aan de beslissing daarop. 

De voorzieningenrechter concludeert daarom uit het voorgaande dat alle rechtsgevolgen van 

het terugkeerbesluit van rechtswege blijven geschorst in elk geval totdat de 

voorzieningenrechter een definitieve uitspraak heeft gedaan op het verzoek om een 

voorlopige voorziening. In afwachting van de uitspraak op het verzoek om een voorlopige 

voorziening moet verzoeker ook in de opvang kunnen verblijven (vergelijk punt 63 van het 

arrest Gnandi).   

 

Rb Haarlem 8 oktober 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:12283): 

- Verweerder heeft zich ter zitting op het standpunt gesteld dat de staatssecretaris in 

een brief aan de TK op het arrest Gnandi heft gereageerd. Hieruit volgt dat er slechts 

heel kort een moment van illegaal verblijf is, op grond waarvan een terugkeerbesluit 

mag worden genomen, maar meteen daarna mag een vovo ingediend worden, 
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waarna (procedureel) rechtmatig verblijf ontstaat op grond van artikel 8, aanhef en 

onder h, van de Vw 2000. 

- Rb: Uit Gnandi volgt dat het verweerder is toegestaan tezamen met afwijzing van het 

asielverzoek een terugkeerbesluit uit te vaardigen. Uit de beschikking C, J en S volgt 

dat een asielzoeker bij een afwijzing van zijn aanvraag als kennelijk ongegrond, niet 

van rechtswege mag blijven in afwachting van de uitkomst van zijn beroep. Hij mag 

wel blijven zolang de beroepstermijn nog loopt, maar daarna moet hij een voorlopige 

voorziening vragen. Vervolgens mag hij blijven op grond van artikel 46 lid 8 van de 

Procedurerichtlijn, in afwachting van de uitspraak van de voorzieningenrechter. Die 

zal beoordelen of de asielzoeker zijn beroep in NL mag afwachten. In zowel het 

arrest Gnandi als de beschikking staat centraal de “doeltreffende voorziening in 

rechte”. Die brengt, zo oordeelt het Hof, met zich dat alle rechtsgevolgen van een 

terugkeerbesluit moeten worden opgeschort totdat een rechter daarover heeft beslist. 

In geval van een afwijzing van en asielverzoek als kennelijk ongegrond is dat – 

conform artikel 46, zesde en achtste lid, Procedurerichtlijn – de voorzieningenrechter, 

want deze doet uitspraak over de vraag of de verzoeker op het grondgebied van de 

lidstaat mag blijven in afwachting van het beroep. 

- Uit het arrest Gnandi en de beschikking C, J en S volgt dat het verblijf van de 

asielzoeker hangende het ingestelde rechtsmiddel niet legaal of gelegaliseerd os, ook 

al mag de asielzoeker op het grondgebied van de lidstaat blijven in afwachting van de 

uitkomst ervan. Verweerder heeft dit aldus vormgeven, dat sprake is van procedureel 

rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8, aanhef en onder h, van de Vw 2000. Dit 

rechtmatige verblijf staat naar het oordeel van de rechtbank niet in de weg aan 

uitvaardiging van het terugkeerbesluit. En, aldus, evenmin aan het hieraan “koppelen” 

van een inreisverbod. Het inreisverbod gaat bovendien pas in op het moment dat de 

vreemdeling de EU heeft verlaten (zie arrest Ouhrami). 

 

Rb Oost-Brabant 10 oktober 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:5036 / NL18.16242) 

- De stelling van eiser, onder verwijzing naar het arrest Gnandi, dat zowel het 

terugkeerbesluit, en dan met name het onthouden van een vertrektermijn, als het 

inreisverbod onrechtmatig zijn, wordt niet gevolgd. Uit dit arrest volgt juist dat het 

uitvaardigen van een terugkeerbesluit mogelijk is bij de afwijzing van een verzoek om 

internationale bescherming, omdat vanaf dat moment sprake is van illegaal verblijf in 

de zin van de Terugkeerrichtlijn op het grondgebied van de lidstaat waar het verzoek 

is ingediend. Bijgevolg kan meteen na deze afwijzing, of tezamen daarmee in één 

administratieve handeling, tegen een derdelander in beginsel een terugkeerbesluit 

worden vastgesteld, zo oordeel te het Hof. De rechtbank wijst erop dat dit eveneens 

volgt uit artikel 6, zesde lid, van de Terugkeerrichtlijn.  

- Nu verweerder een terugkeerbesluit kon uitvaardigen, kon hij eiser een termijn voor 

vrijwillig vertrek onthouden op grond van artikel 62, tweede lid, aanhef en onder b, 

van Vw 2000, omdat hij de aanvraag heeft afgewezen als kennelijk ongegrond. Dit is 

ook in overeenstemming met artikel 7, vierde lid, van de Terugkeerrichtlijn. Doordat 

geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend, dient verweerder in beginsel een 

inreisverbod tegen eiser uit te vaardigen op grond van artikel 66a, eerste lid, aanhef 

en onder a, van de Vw 2000, hetgeen weer in lijn is met het bepaalde in artikel 11, 

eerste lid, aanhef en onder a, van de terugkeerrichtlijn. Dat uit het arrest Gnandi volgt 

dat het beroep in de asielzaak, althans voor zover gericht tegen het terugkeerbesluit, 

schorsende werking dient te hebben om zo een doeltreffende voorziening in rechte te 

zijn, doet hieraan niet af, 
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- Ter verduidelijking zij nog overwogen dat een beroep, voor zover gericht tegen de 

afwijzing van ene verzoek on internationale bescherming, ingevolge artikel 46 zesde 

lid, onder a), van de Procedurerichtlijn geen schorsende werking heeft (hoeft te 

hebben). Het feit dat een beroep louter het besluit tot afwijzing van het verzoek om 

internationale bescherming geen schorsende werking heeft, is in principe in 

overeenstemming met het beginsel van non-refoulement en artikel 47 van het 

Handvest, aangezien de uitvoering van een dergelijk besluit niet op zich kan leiden 

tot de verwijdering van eiser. Immers, daarvoor is tevens een terugkeerbesluit nodig 

(zie in die zijn het arrest van 17 december 2015, Tall, C-239/14, 

ECLI:EU:C:2015:824, punt 56). Ofschoon dus een besluit tot afwijzing van een 

verzoek om internationale bescherming en een besluit tot uitvaardiging van een 

terugkeerbesluit samen kunnen gaan, dienen beide juridisch gezien van elkaar te 

worden onderscheiden.  

 

Voorzieningenrechte Oost-Brabant 10 oktober 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:12262)  

- Uit het arrest Gnandi volgt dat een beroep, althans voor zover gericht tegen het 

terugkeerbesluit, opschortende werking dient te hebben in afwachting van de 

uitkomst op het beroep tegen het afwijzend asielbesluit om zo een doeltreffende 

voorziening in rechte te zijn. Daaronder wordt tevens verstaan het recht op behoud 

van opvang en het recht op verblijf op het grondgebied van de betreffende lidstaat, 

totdat op het beroep is beslist. Dat een beroep, voor zover gericht tegen de afwijzing 

van een verzoek om internationale bescherming ingevolge artikel 46, zesde lid, onder 

a) van de Procedurerichtlijn geen opschortende werking hoeft te hebben, doet 

hieraan niet af. 

- Gelet op het arrest Gnandi heeft de staatssecretaris dan ook ten onrechte bepaald 

dat het beroep tegen het bestreden besluit, dat tevens als terugkeerbesluit geldt, 

geen opschortende werking heeft. De vreemdeling heeft gelijk. Hem is in feite ten 

onrechte medegedeeld dat hij een verzoek om een voorlopige voorziening moet 

indienen om de behandeling van zijn beroep in Nederland te mogen afwachten. De 

staatssecretaris wordt veroordeeld in de proceskosten.     

       

Arrest X en Y tegen staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 september 2018, 

C-180/17 (ECLI:EU:C:2018:775): Hoger beroep hoeft van rechtswege geen schorsende 

werking te hebben. 

Het Hof borduurt voort op het arrest Gnandi van 19 juni 2018 (ECLI:EU:C:2018:465). Het Hof 

overweegt in Gnandi dat het beroep tegen een terugkeerbesluit van rechtswege schorsende 

werking dient te hebben om aan de derdelander de verzekering te geven dat aan de 

vereisten van het beginsel van non-refoulement en artikel 47 van het Handvest wordt 

voldaan. En dan overweegt het Hof in rechtsoverweging 57 dat los daarvan moet worden 

opgemerkt dat noch artikel 29 van richtlijn 2005/85 (oude Procedurerichtlijn) en artikel 13 van 

richtlijn 2008/11 (Terugkeerrichtlijn) noch artikel 47 van het Handvest gebieden dat in 

rechtspraak in twee instanties wordt voorzien. Van belang is alleen dat een rechtsmiddel bij 

een rechterlijke instantie openstaat (arrest Samba Diouf).  

Dat betekent in gewoon Nederlands: het recht op een doeltreffend beroep met van 

rechtswege schorsende werking bij ten minste één rechterlijke instantie. En dat is dus zo 

blijkt uit het arrest van 26 september 2018 alleen bij een rechter in eerste aanleg. Het Hof 

wijst erop dat de huidige Procedurerichtlijn uitdrukkelijk betrekking heeft op 
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beroepsprocedures voor een rechterlijke instantie van eerste aanleg, zoals blijkt uit artikel 46 

lid 3 Pri. Gelet op de doelstelling van deze richtlijn kan die verplichting niet aldus worden 

uitgelegd dat zij de lidstaten ertoe verplichten om in een tweede aanleg te voorzien of om 

aan het verloop in tweede aanleg een bepaalde invulling te geven (lees: aan het hoger 

beroep schorsende werking te verlenen; Stijn). 

Het Hof kijkt ook nog naar artikel 13 van het EVRM. Het Handvest bevat immers rechten die 

corresponderen met door het EVRM gewaarborgde rechten. Artikel 52 lid 3 van het 

Handvest beoogt te zorgen voor de nodige samenhang tussen de in het Handvest vervatte 

en de daarmee corresponderende door het EVRM gewaarborgde rechten, zonder dat dit de 

autonomie van het recht van de Unie of van het Hof van Justitie aantast. Het Hof overweegt 

dat volgens rechtspraak van het EHRM artikel 13 niet gebiedt dat de verdragsluitende staten 

rechtspraak in twee instanties invoeren en ook niet dat zij in voorkomend geval aan een 

procedure in hoger beroep schorsende werking van rechtswege toekennen (verwijzing naar 

arrest van 5 juli 2016, A.M. tegen Nederland, ECLI:CE:ECHR:2016:0705JUD002909409).    

Inderdaad, in het arrest van 5 juli 2013 overweegt het EHRM ten aanzien van de klacht over 

artikel 13 EVRM, dat het instellen van beroep bij de rechtbank in asielzaken wel 

automatische schorsende werking heeft en dat artikel 13 niet verlangt dat de lidstaten beroep 

in twee instanties bieden. Daarom beschikte (-) over een effectief rechtsmiddel om te 

procederen over de afwijzing van zijn asielverzoek. 

Dit is ook het arrest waarin het EHRM oordeelt dat het instellen van hoger beroep in 

asielzaken bij de Afdeling geen automatische schorsende werking heeft en dus geen 

effectief rechtsmiddel is. Dat het mogelijk is om de Afdeling te verzoeken een voorlopige 

voorziening te treffen, maakt dit niet anders, omdat een dergelijk verzoek evenmin 

schorsende werking heeft. Het EHRM verwerpt daarom het betoog van de regering dat (-) de 

nationale rechtsmiddelen niet heeft uitgeput. A.M. kon dus klagen bij het EHRM zonder dat 

hij tegen de ongegrondverklaring van zijn beroepen tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag 

en zijn ongewenstverklaring in hoger beroep bij de Afdeling was gegaan. 

Persbericht Afdeling: Met het antwoord van het Hof van Justitie is nog geen einde gekomen 

aan deze procedure bij de Afdeling. Zij heeft in maart 2017 de behandeling van de zaak 

geschorst in afwachting van de antwoorden van het hof in Luxemburg. Nu het Hof de 

prejudiciële vragen heeft beantwoord, zal de Afdeling de behandeling van de zaak 

voortzetten en daarna definitieve uitspraak doen. Tot die tijd zal de Afdeling de huidige 

praktijk voortzetten, waarbij meer dan voorheen wordt bepaald dat een vreemdeling niet 

wordt uitgezet voordat op het door hem ingestelde beroep is beslist.  

 

Procesbelang en asiel / Doorprocederen: een zelfstandige verblijfstitel is sterker dan 

een afhankelijke verblijfstitel, zodat procesbelang in beginsel is gegeven.  

ABRS 1 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3171) 

- Aan de moeder is een vbt asiel als bedoeld in artikel 29, eerste lid, aanhef en onder 

a, van de Vw 2000 verleend. Aan de vreemdeling is een vbt asiel als bedoeld in 

artikel 29, tweede lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000 verleend. 

- In de grieven klaagt de vreemdeling dat de rechtbank, door te overwegen dat hij geen 

belang heeft bij de beoordeling van zijn beroep, niet heeft onderkend dat een vbt 

asiel als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vw 2000 een sterker verblijfstitel 

biedt dan de vergunning die aan hem is verleend. 
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- De vreemdeling komt door verlening van de door hem gewenste verblijfsvergunning 

in een gunstiger positie doordat dit verblijfsrecht niet afhankelijk is van dat van zijn 

moeder. Daarmee is procesbelang in beginsel gegeven.           

 

 

 ABRS 1 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3173) 

- Moeder heeft rechtmatig verblijf als gezinslid van haar minderjarige zoon met de 

Nederlandse nationaliteit. De rechtbank Den Haag overweegt dat zij geen belang 

heeft bij de beoordeling van haar beroep tegen het besluit waarbij haar aanvraag om 

verlening van een vbt asiel is afgewezen. 

- De Afdeling oordeelt echter dat de vreemdeling door verlening van de door haar 

gewenste verblijfsvergunning in een gunstiger positie komt doordat dit verblijfsrecht 

niet afhankelijk is van haar relatie tot haar minderjarige zoon. Daarmee is het 

procesbelang in beginsel gegeven.   

 

Ambtshalve verleende reguliere vergunning / doorprocederen voor een 

asielvergunning / ABRS 2 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3582): procesbelang 

 De rechtbank, zittingsplaats Groningen, had geoordeeld dat de vreemdeling geen 

belang heeft bij een procedure over een verblijfsvergunning asiel, zolang hij de aan 

hem verleende verblijfsvergunning regulier heeft. Het beroep werd niet-ontvankelijk 

verklaard. 

 Anders dan voorheen is de Afdeling echter thans van oordeel dat een vreemdeling 

moet kunnen procederen over de weigering om hem een asielvergunning voor 

bepaalde tijd te verlenen als hem al een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde 

tijd is verleend.   

 Op 20 juli 2015 (Stb. 2015, 293) is de wet van 8 juli 2015 (Stb. 2015, 292) tot 

wijziging van de Vw 2000 in werking getreden. Daarbij is artikel 30 van de Vw 2000 

gewijzigd. De in artikel 30, eerste lid, aanhef en onder b, en het tweede lid, van de 

Vw 2000, opgenomen gronden over het afwijzen van een asielaanvraag zijn 

vervallen, en de afwijzingsgronden zijn ook niet elders in de Vw 2000 opgenomen. 

Wel zijn nu in artikel 30a, eerste lid, a tot en met e, van de Vw 2000 gronden voor 

niet-ontvankelijkverklaring van een asielaanvraag opgenomen. Deze gronden zijn 

overgenomen uit artikel 33 van de herschikte Procedurerichtlijn, en voorzien in de 

mogelijkheid asielaanvragen niet-ontvankelijk te verklaren, omdat al is voorzien in 

internationale bescherming in de zin van die richtlijn, of omdat internationale 

bescherming in Nederland niet nodig is.  

 Gelet op deze wijziging van de Vw 2000, is de Afdeling anders dan voorheen van 

oordeel dat een vreemdeling moet kunnen procederen over de weigering om hem 

een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen als hem al een 

verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd is verleend. De vaste rechtspraak van 

de Afdeling over procesbelang over de band van het oude artikel 30 lid 1 onder b, en 

het tweede lid van de Vw 200 is niet langer passend in de huidige Vw 2000. 

 Voor de Afdeling is redengevend dat uit de totstandkomingsgeschiedenis van het 

gewijzigde artikel 30a, eerste lid, van de Vw 200 (Kamerstukken II 2014/2015, 34 

088, nr. 3, blz. 9 en nr. 6 blz. 11) de nadrukkelijke wens van de wetgever blijkt om in 

de Vw 2000, uit oogpunt van efficiency en om onduidelijkheid over de implementatie 

van Unierecht te voorkomen, zoveel mogelijk aan te sluiten bij de systematiek van de 

Procedurerichtlijn. De Procedurerichtlijn biedt niet, buiten genoemd artikel 33 om, de 
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mogelijkheid om asielaanvragen niet-ontvankelijk te verklaren om andere redenen 

niet te behandelen, omdat en vreemdeling al rechtmatig verblijf heeft op gronden die 

geen verband houden met de behoefte aan internationale bescherming. 

 

Protocol nr. 24-zaken / asielzoekers uit de lidstaten / procesbelang bij beoordeling 

beroep afwijzing asielverzoek?  

MK Rotterdam van 14 oktober 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:17122): 

 Kroatische vreemdeling en dus burger van de Unie. 

 Op grond van artikel 8, aanhef en onder e, van de V 2000 heeft de vreemdeling 

rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan zolang deze onderdaan verblijf houdt 

op grond van een regeling krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap dan wel de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 

Ruimte. 

 Volgens artikel 6 van Ri 2004/38/EG, dat is omgezet in artikel 8.11 van het Vb 2000, 

mag de vreemdeling vanaf zijn inreis op – naar eigen zeggen – 25 augustus 2016 

drie maanden in Nederland verblijven op voorwaarde van een geldig paspoort of 

identiteitsbewijs. Ook nadien mag hij op grond van artikel 8.12 van het Vb 2000 onder 

bepaalde voorwaarden in Nederland verblijven. De staatssecretaris heeft in het 

bestreden besluit onder het kopje ‘rechtsgevolgen van deze beschikking’ dan ook 

terecht vastgesteld dat de vreemdeling op het moment van het bestreden besluit als 

gemeenschapsonderdaan rechtmatig in Nederland verbleef en dat op hem niet de 

verplichting rustte Nederland te verlaten. Gesteld noch gebleken is dat de 

staatssecretaris inmiddels heeft vastgesteld dat de vreemdeling niet meer aan de 

voorwaarden voor rechtmatig verblijf als Unieburger in Nederland voldoet. 

 De vreemdeling heeft geen belang bij zijn beroep. Het beroep is niet-ontvankelijk.  

 

Ingangsdatum verblijfsvergunning bij opvolgende asielaanvragen: datum indiening 

model M35-O (kennisgevingsformulier) / het moment dat verweerder het M35-O 

formulier ontvangt 

ABRS 28 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2098) 

- De staatssecretaris voert aan dat de vreemdeling niet met het indienen van het model 

M35-O maar pas met het ondertekenen van het model M35-H een opvolgende 

asielaanvraag heeft ingediend. 

- Afdeling: de nationale wetgever heeft met de Awb voorzien in een stelsel dat regelt 

dat een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen een aanvraag 

vormt. Aan het begrip aanvraag en het besluitbegrip zijn zaken als de beslistermijn en 

rechtsbescherming en, gelet op artikel 44 lid 2 Vw 2000, de ingangsdatum van de 

verblijfsvergunning gekoppeld. Artikel 37 van de Vw 2000 voorziet niet in een 

wettelijke grondslag voor afwijking van het begrip aanvraag. Ook is er geen ander 

wetsartikel dat daarin voorziet. Voor zover de staatssecretaris in de lagere 

regelgeving met het model M35-O heeft beoogd voor de indiening van een tweede of 

volgende aanvraag regels te stellen die afwijken van de Awb is dat in strijd met de 

wet, 

- Dit betekent dat de vreemdeling door het model M35-O in te vullen en te 

ondertekenen een asielaanvraag heeft gedaan. 
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- In artikel 6 lid 4 Procedurerichtlijn is neergelegd dat een verzoek om internationale 

bescherming geacht wordt te zijn ingediend zodra de bevoegde autoriteiten van de 

betrokken lidstaat een door een verzoeker ingediend formulier hebben ontvangen. 

 

Opvolgende aanvraag/ vergunningverlening / Oneens met de ingangsdatum: moet 

datum aanvraag eerdere asielaanvraag zijn / verzoek om heroverweging 

ABRS 14 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3582) 

- Ook in gevallen als hier aan de orde, waar een vreemdeling wel een opvolgende 

aanvraag heeft ingediend en na de inwilliging van die aanvraag verzoekt om een 

eerder afgewezen asielaanvraag alsnog met terugwerkende kracht vanaf de datum 

van de eerdere asielaanvraag in te willigen, moet de staatssecretaris op dat verzoek 

beslissen. Met de constatering dat de gevraagde vergunning al is verleend en de 

vreemdeling tegen het inwilligende besluit geen beroep heeft ingesteld, heeft hij geen 

besluit genomen op dat verzoek.  

 

 

DUBLIN 

ABRS 19 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4131): Italië / decreet / opvang / SPRAR-

locatie 

- De Afdeling heeft in uitspraken van 10 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3246) en 

van 11 oktober 2018 *ECLI:NL:RVS:2018:3323) nog geoordeeld dat de 

staatssecretaris ten aanzien van Italië terecht van het interstatelijk 

vertrouwensbeginsel uitgaat.. 

- Het is duidelijk dat het decreet een aantal veranderingen in de opvang tot gevolg 

heeft. Zoals de staatssecretaris heeft toegelicht, en wat de vreemdeling niet heeft 

betwist, heeft het decreet niet tot gevolg dat kwetsbare Dublinclaimanten geen 

opvang meer krijgen. Van belang is dat de staatssecretaris conform artikel 32 van de 

Dublinverordening melding blijft maken van de bijzondere behoeften en 

omstandigheden van een vreemdeling en hij de overdracht opschort zodra duidelijk is 

dat Italië daar niet aan kan voldoen. Evenmin leidt het decreet ertoe dat 

Dublinclaimanten zonder bijzondere omstandigheden geen opvang meer krijgen. De 

vreemdeling heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat het decreet leidt tot aan het 

systeem gerelateerde tekortkomingen in de opvang van Dublinclaimanten. Evenmin 

heft de vreemdeling aannemelijk gemaakt dat op dit moment sprake is van een 

zodanige structurele verslechtering van de opvangomstandigheden in Italië dat 

Dublinclaimanten een reëel risico lopen pop en behandeling strijdig met artikel 3 van 

het EVRM, omdat meer vreemdelingen een beroep moeten doen op de algemene 

opvanglocaties. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat het aantal in 2018 in 

Italië gearriveerde vreemdelingen een stuk lager ligt dan in de voorgaande jaren.   

 

CAT 3 augustus 2018 in de zaak N.A. tegen Zwitserland (CAT/C/D/64/D/742/2016) 

- N.A. is een vreemdeling uit Eritrea. Hij wordt in 2008 gearresteerd omdat 

voetvalspelers van een ander team die bij hem gelogeerd hebben de volgende dag 

zonder toestemming het land hebben verlaten. De vreemdeling wordt ervan 
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beschuldigd de voetballers hulp te hebben geboden. Hij wordt voor twee maanden 

gevangengehouden in Agordat, waar hij wordt ondervraagd en gemarteld. Hierna 

wordt hij overgebracht naar de gevangenis van Hamashai Medeber (1 ½ maand in 

isolatie). Twee maanden later wordt hij gedetineerd in een gevangenis in Asmara 

waar hij wordt veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor poging het land illegaal te 

verlaten. Zonder nadere uitleg wordt de gevangenisstraf vervolgens verkort tot 5 jaar. 

N.A. heeft geen advocaat of toegang tot een rechter. In april 201 wordt hij naar een 

andere gevangenis gebracht en in januari 2013 komt hij vrij.  

- In juni 2013 wordt hij weer gearresteerd. Ditmaal omdat hij probeert het land te 

verlaten. Hij komt terecht in een ondergrondse gevangenis waar hij wordt 

voortdurend wordt geslagen en ondervraagd. Gevolg hiervan is bloed in zij urine. Hij 

krijgt geen medische behandeling. Hij krijgt te horen dat hij de gevangenis niet levend 

zal verlaten. Hij wordt veelvuldig geconfronteerd met het geschreeuw van anderen 

die worden gemarteld. Dit laat hem op zijn zachts gezegd niet onberoerd. In juli 2013 

wordt hij gedwongen een militaire training te volgen tot december 2013. Daarna wordt 

hij als soldaat naar Kareem gestuurd, met als taak aan de grens te surveilleren en 

personen te arresteren die het land willen verlaten.  In juli 2014 ontvlucht hij zijn land. 

Via Soedan, Libië en Italië reist hij naar Zwitserland, waar hij op 9 september 2015 

asiel aanvraagt.  

- De Zwitserse autoriteiten stellen zich op het standpunt dat Italië op grond van de 

Dublinverordening verantwoordelijk is voor de asielaanvraag.  

- N.A. wordt sinds 2 november 2015 in Zwitserland behandeld in een gespecialiseerde 

traumakliniek voor oorlogsslachtoffers en slachtoffers van marteling. Volgens zijn 

behandelaars heeft hij PTSS en is het van het grootste belang dat zijn behandeling 

wordt voortgezet door de kliniek. Zij waarschuwen voor de gevolgen van een 

gedwongen onderbreking van die behandeling voor N.A.: het heeft ernstige 

consequenties voor zijn gezondheid. Bovendien zou een gedwongen uitzetting hem 

scheiden van zijn broer die in Genève woont en die hem stabiliteit en morele steun 

biedt (The doctors fear that seperation from his brother could negatively affect the 

pshyological health of the complainant, exposing him to a very dangerous slide). 

- N.A. komt in beroep tegen het besluit van de Zwitserse autoriteiten om hem over te 

dragen aan Italië. Hij doet dat zonder juridisch advies. Hij vraagt wel om een pro bono 

advocaat. Op 10 november 2015 oordeelt het Federal Administrative Tribunal (FAT) 

dat het beroep kennelijk ongegrond is. N.A. wordt veroordeeld in de proceskosten (!). 

- Op 11 april 2016 dient N.A. een klacht in bij het CAT.   

- Op 12 oktober 2016 – dus bijna een jaar later – wordt hij overgedragen. In de 

tussentijd wordt hij nog steeds behandeld in Zwitserland. Zijn medische gegevens 

worden vertaald in het Engels  meegestuurd. In Italië wordt hij kort gezegd aan zijn lot 

overgelaten. Op 14 oktober 2016 keert hij op eigen houtje terug naar Zwitserland en 

dient opnieuw een asielaanvraag in. Hij voert aan dat hij een slachtoffer is van 

foltering en dat hij speciale medische zorg behoeft, die hij in Italië niet heeft 

gekregen. 

- Op 28 november 2016 vragen de Zwitserse autoriteiten Italië om N.A. terug te 

nemen. Van de speciale behoeften die hij nodig heeft, wordt geen melding gemaakt. 

De Italiaanse autoriteiten reageren niet. Op 22 december 2016 besluiten de Zwitsers 

om N.A uit te zette naar Italië. N.A. gaat in beroep, maar dat wordt in januari 2017 

door de FAT afgewezen. Volgens het Hof “it has not been proven that the 

complainant is critically ill or appears tob e close to death and could not be 

guaranteed any nursing or medical care in the country of deportation.” 

- Op 13 februari 2017 besluit het CAT een verzoek tot een interim measure uit te 

vaardigen. Het vraagt Zwitserland om N.A. niet uit te zetten totdat op zijn klacht is 
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beslist. Op 13 februari 2017 geven de Zwitsers het CAT te kennen hieraan gehoor te 

zullen geven.  

- Het Comité overweegt dat N.A. uitgebreide rapporten heeft ingebracht waaruit blijkt 

dat de opvang van asielzoekers in Italië zeer te wensen over laat, zo ook de 

opvangvoorzieningen zelf. Er is verder beperkte toegang tot medische zorg en 

gespecialiseerde psychiatrische behandeling voor asielzoekers. Die situatie wordt 

verergerd door het feit dat er in Italië een gebrek is aan adequate procedures om 

slachtoffers van marteling te identificeren. Het Comité merkt voorts op dat Zwitserland 

Italië niet om garanties had gevraagd en zijn medische rapporten niet te beschikking 

hadden gesteld. In het claimverzoek was geen melding gemaakt van zijn medische 

situatie en zijn bijzonder behoeften.   

- Het Comité constateert ook dat N.A. heeft verklaard dat het gebrek aan medische 

zorg en psychiatrische behandeling, samen met de gebrekkige opvangvoorzieningen 

en de afwezigheid van ondersteuning van familie, aan zijn volledig herstel als 

slachtoffer van marteling in de weg zullen staan.  

- Tegen deze achtergrond overweegt het Comité “that the State party should have 

ascertained whether appropriate rehabilition services in Italy were actually acailable 

and accesible to the complianant in order to satisfy his right to rehabilitation as a 

torture victim, and to seek assurance from the Italian authorities to ensure that the 

complainant would have immediate and continuing acces to such treatment until he 

needs them. In absence of any information from the State party suggesting that such 

assessment took place in the present case, and in view of the complanants health 

siuation, the Committee considers that the State party failed to sufficiently and the 

foreseeable consequences of forcibly returning him to Italy. The Committee therefore 

considers that by deporting the complainant to Italy, the State party would deprive 

him of his right to rehabilitation, and that this situation would by itself amount, in the 

circumstances of the complainant, to ill-treatment. Accordingly, forcible returning the 

complainant to Italy would consitute a breach of articles 14 and 16 of the 

Convention.”  

- Is er sprake van ‘torture’ ? Comité: Het niveau van de onmenselijke behandeling kan 

een niveau bereiken dat vergelijkbaar is aan marteling.  

- “The Committee notes that in de complainant;s case, the ill-treantment that he would 

be exposed to in Italy, together with the absence of a stable social environment 

provided by his brother, would entail a risk of his depressive state worsening to the 

extent that he would be likely to commit suicide and that, in the circumstances of his 

case, this ill-treatment could reach a level comparable to torture. The Committee is 

therefore of the view that the deportion of the complainant to Italy would consitute a 

breach of article 3 of the Convention.”           

 

Dublin / opvolgende aanvraag / 4:6 van de Awb 

4:6 Awb kan niet in Dublinzaken 

O.a. zp Haarlem 15 september 2017 (NL17.7648) en 16 november 2017 

(ECLI:NL:RBDHA:2017:14024) en zp Rotterdam van 24 juli 2017 

(ECLI:NL:RBROT:2017:5714) 

- In artikel 4:6 van de Awb staat dat indien na een geheel of gedeeltelijke afwijzende 

beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, de aanvrager is gehouden nieuw 

gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden. Op grond van het 

tweede lid van dit artikel kan, wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde 
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omstandigheden worden vermeld, het bestuursorgaan zonder toepassing te geven 

aan artikel 4:5 de aanvraag afwijzing onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende 

beschikking. 

- Het eerdere besluit betreft geen (inhoudelijke) afwijzing na de asielaanvraag. De 

asielaanvraag is niet in behandeling genomen op grond van 30 lid 1 Vw.  

- Zowel de Afdeling als de CRvB heeft bij respectievelijke uitspraken van 14 maart 

2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BV8790) en 22 april 2009 (ECLI:NL:CRVB:2009:B11885) 

geoordeeld dat indien een eerder besluit op grond van artikel 4:5 van de Awb buiten 

behandeling is gesteld, geen sprake is van een afwijzend besluit. De rechtbank ziet in 

dit geval, waarin de eerdere aanvraag niet in behandeling is genomen op grond van 

artikel 30 Vw, geen reden anders te oordelen. Daarom kan de opvolgende 

asielaanvraag niet worden afgedaan met toepassing van artikel 4:6 van de Awb. 

- Hoewel artikel 4:5 Awb ziet op andere gevallen (namelijk die waarin een aanvraag 

niet aan bepaalde vereisten voldoet), is de consequentie van het niet voldoen aan die 

vereisten (namelijk het buiten behandeling stellen van de aanvraag) dezelfde als die 

in de gevallen waarop artikel 30 Vw ziet. In dat opzicht bestaat geen aanleiding om af 

te wijken van genoemde uitspraken van de Afdeling en de CRvB. 

- Op geen enkel moment gedurende de Dublinprocedure wordt de asielaanvraag 

inhoudelijk behandeld en beoordeeld. De Dublinverordening en de hiermee 

samenhangende procedures dienen enkel als instrumenten ter vaststelling van de 

voor de inhoudelijke behandeling van de asielaanvraag verantwoordelijke lidstaat. 

- Conclusie: staatssecretaris had de aanvraag inhoudelijk moeten behandelen. 

  

4:6 Awb kan wel in Dublinzaken  

O.a. zp Middelburg 15 januari 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:1537), zp. Arnhem 18 april 

2018 NL18.1114 en ECLI:NL:RBGEL:2018:1857) en zp Den Bosch 8 mei 2018 

(NL18.6328 en ECLI:NL:RBOBR:2018:2326). 

- Het niet in behandeling nemen van een asielaanvraag op grond van 30 lid 1 Vw 

moet materieel worden beschouwd als een afwijzend besluit op een asielaanvraag. 

Deze afwijzingsgrond kan niet worden gelijkgesteld met de afdoening als bedoeld in 

artikel 4:5 van de Awb. Bij het niet in behandeling nemen van een asielaanvraag op 

grond van artikel 30, eerste lid, van de Vw 2000 heeft immers een inhoudelijke 

behandeling van een asielaanvraag plaatsgevonden.  

- Er is inhoudelijk getoetst aan de in de Dublinverordening neergelegde criteria ter 

bepaling van de verantwoordelijke lidstaat. Dat de asielmotieven niet inhoudelijk zijn 

beoordeeld, maakt dit niet anders. 

- De gewijzigde terminologie van 30 van de Vw 2000 (‘niet in behandeling nemen van 

de asielaanvraag’) is louter een gevolg is geweest van de implementatie van de 

Procedurerichtlijn. Daarmee zijn slechts de bewoordingen van de 

afdoeningsmodaliteit gewijzigd. De relevante criteria op grond waarvan wordt 

vastgesteld of een andere lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielaanvraag zijn als voorheen neergelegd in de Dublinverordening. Dit volgt uit de 

totstandkomingsgeschiedenis van de Wet tot implementatie van de Procedurerichtlijn. 

In kamerstuk TK 2014-2015, 34088, nr. 4, pag. 8 staat daarover het volgende 

vermeld: “Specifiek ten aanzien van het niet in behandeling nemen van het 

asielverzoek, waar de richtlijn en de Dublinverordening en grondslag voor biedt, geldt 

dat dit onderscheiden dient te worden van het niet in behandeling menen van een 

aanvraag als bedoeld in artikel 4:5 van de Awb. Bij dit laatste gaat het om een 



55 
 

incomplete aanvraag, waarbij de aanvrager de gelegenheid krijgt om deze aan te 

vullen. Bij het niet in behandeling nemen van een asielverzoek op grond van de 

Dublinverordening gaat het binnen de systematiek van de Awb om een inhoudelijke, 

definitieve afdoening van de aanvraag. Om dit verschil tot uitdrukking te brengen was 

oorspronkelijk de formulering << afwijzen wegens het niet in behandeling nemen >> 

opgenomen.”  

 

ABRS 25 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3504), ABRS 28 november 2018 

(ECLI:NL:RVS:2018:3913), ABRS 12 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4104) en 

ABRS 20 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4233): 4:6 kan niet! 

- 4:6 kan niet. De Dublinverordening is een instrument om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is. Voor de toepassing van artikel 4:6 lid 2 van de Awb moet echter 

sprake zijn van een eerder afwijzend besluit. 

- In de uitspraak van 25 oktober 2018 zegt de Afdeling dat de rechtbank (Haarlem) 

terecht heeft overwogen dat verweerder de opvolgende aanvraag ten onrechte met 

toepassing van artikel 4:6 lid 2 van de Awb biet in behandeling heeft genomen. De 

Afdeling respecteert de keuze van de rechtbank om niet te onderzoeken of het 

gebrek met toepassing van artikel 6:22 van de Awb kan worden gepasseerd, maar of 

krachtens artikel 8:72 lid 3 onder a van de Awb de rechtsgevolgen van het 

vernietigde besluit in stand kunnen blijven. De Afdeling overweegt vervolgens dat 

verweerder terecht klaagt dat de rechtbank geen aanleiding heeft gezien om de 

rechtsgevolgen in stand te laten. 

- In de overige drie uitspraken past de Afdeling zelf artikel 6:22 van de Awb toe. In de 

uitspraak van 28 november 2018 overweegt zij dat de vreemdeling geen belangen 

heeft gesteld die volgens hem door het gebrek zijn geschaad. Daarnaast is 

verweerder in het besluit ingegaan op het betoog van de vreemdeling dat hij voor 

Italië ten onrechte is uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel. Volgens de 

Afdeling heeft verweerder daarmee feitelijk de beoordeling gemaakt die nodig is om 

krachtens artikel 30 lid 1 Vw de asielaanvraag niet in behandeling te nemen.   

 

Dient een nieuw overdrachtsbesluit te worden genomen als (-) terugkeer na een 

eerdere overdracht? 

Zp Den Bosch 8 mei 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:2326): Ja 

- De staatssecretaris stelde zich op het standpunt dat de vreemdeling al eerder een 

overdrachtsbesluit had ontvangen en dat nog immer sprake was van een geldig 

overdrachtsbesluit nu geen nova waren aangevoerd. 

- De rechtbank denkt daar anders over. Naar het oordeel van de rechtbank is het 

overdrachtsbesluit door de feitelijke overdracht geëffectueerd. Daardoor is de werking 

aan dat overdrachtsbesluit ontvallen. De rechtbank trekt een parallel bij de uitleg van 

de werking van het terugkeerbesluit in de uitspraak van de Afdeling van 19 augustus 

2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3230). 

- Hieruit volgt niet dat de staatssecretaris in gebreke is gebleven. Uit het besluit blijkt 

namelijk dat de aanvraag – wederom – niet in behandeling is genomen. Hiermee 

heeft de staatssecretaris toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 30 lid  Vw. 

Voorts is bij het bestreden besluit aan de vreemdeling medegedeeld dat hij 

Nederland onmiddellijk moet verlaten, en dat hij, als hij niet aan die verplichting 

voldoet, aan Duitsland kan worden overgedragen. In zoverre bevat het bestreden 
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besluit ook alle kenmerken van een overdrachtsbesluit. Bovendien bepaalt artikel 44a 

lid 1 Vw 2000 dat een besluit op grond van artikel 30 lid 1 geldt als een 

overdrachtsbesluit, en verbindt het daaraan van rechtswege onder meer de gevolgen 

dat de vreemdeling rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, onder m, van de 

Vw 2000 en dat de vreemdeling Nederland uit eigen beweging dient te verlaten 

binnen de in artikel 62c van de Vw 2000 gestelde termijn, bij gebreke waarvan de 

vreemdeling kan worden overgedragen. Die situatie doet zich hier voor, De 

omstandigheid dat toepassing is gegeven aan artikel 4:6 van de Awb, maakt dit niet 

anders. Artikel 30 lid 1 Vw 2000 en niet artikel 4:6 van de Awb is de wettelijke 

grondslag voor het bestreden besluit.  

- De staatssecretaris heeft dus (tegen wil en dank) een overdrachtsbesluit genomen.  

 

Hof 25 januari 2018, Hassan tegen Duitsland, C-360/24 (JV 2018/24): Italië Duitsland 

 ItaliëDuitsland 

- Artikel 24 Dublinverordening moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie als aan 

de orde in het hoofdgeding, waarin een onderdaan van een derde land, na in een 

eerste lidstaat om internationale bescherming te hebben verzocht, aan deze lidstaat 

is overgedragen na afwijzing van een in een tweede lidstaat ingediend nieuw 

verzoek, en vervolgens zonder verblijfstitel naar het grondgebied van die tweede 

lidstaat is teruggekeerd, tegen die onderdaan een terugnameprocedure kan worden 

gevoerd, en dat hij niet opnieuw kan worden overgedragen aan de eerste lidstaat 

zonder dat een dergelijke procedure wordt gevolgd.     

 

HvJ EU 13 november 2018, C-47/17 en C-48/17 (ECLI:EU:C:2018 :900): verzoek 

heroverweging: reactietermijn is 2 weken 

- Wanneer een aangezochte lidstaat een negatief antwoord geeft op een verzoek tot 

overname of terugname, kan de verzoekende lidstaat verzoeken om heroverweging. 

Volgens het Hof is de verzoekende lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling van 

het verzoek om internationale bescherming als de aangezochte lidstaat niet binnen 

twee weken reageert. De aanvullende procedure voor heroverweging is daarmee 

definitief beëindigd.  

 

MOGELIJKE WETSWIJZIGINGEN 

Soms niet meer horen bij opvolgende aanvragen 

- Aanpassing procedure bij behandeling van herhaalde asielaanvragen. Een 

ontwerpbesluit dat het mogelijk moet maken bij een herhaalde aanvraag een gehoor 

achterwege te laten indien op basis van de stukken blijkt dat deze aanvraag geen 

kans van slagen heeft. Aan artikel 3.118 van het Vb 2000 wordt een nieuw derde lid 

toegevoegd waarin wordt vastgelegd dat een vreemdeling niet wordt onderworpen 

aan een nader gehoor indien de IND de kennis omtrent de feiten en de af te wegen 

belangen die nodig is voor het kunnen nemen van de beschikking ook zonder nader 

gehoor kan vergaren. 

Advies van de ACVZ van 18 december 2018: nut en noodzaak van de voorgestelde 

wijziging is onvoldoende onderbouwd. De ACVZ beveelt aan in de toelichting op het 

(ontwerp)besluit tot uitdrukking te laten komen dat bij nieuwe elementen en 
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bevindingen die relevant zijn voor de beoordeling van de aanvraag, zoals nu 

uitgewerkt in artikel 30a lid 1 onder d Vw, de betrokkene altijd wordt gehoord. 

 

Vbt asiel voor 3 jaar i.p.v. 5 jaar: eerder herbeoordelingsmoment 

- Artikel 28 van de Vw 2000 wordt als volgt gewijzigd: aan het eerste lid wordt, onder 

vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een 

onderdeel toegevoegd, luidende: f. ambtshalve de geldigheidsduur van een 

vergunning voor bepaalde tijd te verlengen. Het tweede lid komt als volgt te luiden: 

De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt verleend voor drie achtereenvolgende 

jaren. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de 

verlenging van de geldigheidsduur ervan (Dat is op dit moment 5 jaar).  
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