
overige vereisten die aan het verlenen van die vergunning ge-
steld zijn. Daarbij komt de minister in ieder geval beleids- en be-
oordelingsvrijheid toe. Het toepassen van artikel 8:72 lid 4 Awb
zou dan die discretionaire bevoegdheden van de minister door-
kruisen en is dus niet mogelijk.

(ftg)
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Voorzieningenrechter rechtbank Zwolle
(mr. Cornelissen)
19 juli 2007, AWB 07/26715, 07/26711
Noot mr. Chris Sent

Afghanistan; herhaalde asielaanvraag; categoriale bescherming;
Definitierichtlijn (2004/83/eg) art. 15c

Het geschil beperkt zich tot een beroep op artikel 29 lid 1 aanhef en onder
d Vw en artikel 15c Definitierichtlijn. Voor de toepassing van artikel 15c
Definitierichtlijn is het noodzakelijk dat de ongeloofwaardigheid wordt
doorbroken. Verzoeker heeft toegegeven dat de overgelegde documenten
en verklaringen daar niet toe kunnen leiden. Onder deze documenten
bevinden zich een rapport van de vn Veiligheidsraad van 15 maart 2007
en een persbericht van het icrc van 12 juni 2007. Beide documenten
rapporteren  een verslechterde veiligheidssituatie in Afghanistan. Ter zitting
heeft verweerder meegedeeld dat wbv 2007/7 in werking is getreden in
mei 2007 en is gebaseerd op het algemeen ambtsbericht over Afghanistan
van januari 2007. De verslagperiode loopt tot oktober 2006. De door
verzoeker overgelegde rapporten bestrijken mede een periode van oktober
2006 tot juni 2007. Naar het oordeel van de rechter betreft dit nieuw
gebleken feiten en veranderde omstandigheden waarvan niet op voor-
hand is uitgesloten dat deze kunnen afdoen aan het eerdere besluit van 
9 augustus 2005. Beroep gegrond.

A, verzoeker (gemachtigde mr. B.D. Lit), tegen de staatssecreta-
ris van Justitie (gemachtigde mr. A. Flos), verweerder.

1. Procesverloop
Op 18 december 2001 heeft verzoeker een aanvraag om toelating in-

gediend. Op die aanvraag is op 9 augustus 2005 beslist. Het daarte-

gen gerichte beroep is bij uitspraak van 4 augustus 2006 ongegrond

verklaard. Bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State van 3 oktober 2006 is het daartegen gerichte hoger

beroep ongegrond verklaard.

Op 25 juni 2007 heeft verzoeker opnieuw een aanvraag om

verlening van een verblijfsvergunning asiel ingediend. Bij besluit van

29 juni 2007 heeft verweerder de aanvraag afgewezen. Bij brief van

29 juni 2007 is daartegen beroep ingesteld.

Verzoeker mag de behandeling van het beroep niet in Nederland

afwachten. Bij verzoek van 29 juni 2007 is verzocht de voorlopige

voorziening te treffen dat uitzetting achterwege wordt gelaten tot in

beroep is beslist. Het verzoek is ter zitting van 13 juli 2007 be-

handeld.

Verzoeker is verschenen, bijgestaan door mr. B.D. Lit, gemach-

tigde. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen.

2. Overwegingen
2.1 De rechter zal toetsen of het beroep een redelijke kans van

slagen heeft en of bij afweging van de betrokken belangen uitzetting

van verzoeker in afwachting van de beslissing in beroep moet worden

verboden.

Omdat het beroep is gericht tegen een besluit op een herhaalde

aanvraag zal de rechter toetsen of aan die aanvraag nieuw gebleken

feiten of veranderde omstandigheden ten grondslag zijn gelegd. Als

daarvan sprake is zal de rechter toetsen of die feiten of omstandig-

heden een nieuwe beoordeling rechtvaardigen; dat is niet het geval

indien op voorhand is uitgesloten dat hetgeen alsnog is aangevoerd

of overgelegd kan afdoen aan het eerdere besluit en de overwegingen

waarop dat rust.

2.2 Verzoeker heeft aan zijn herhaalde aanvraag de volgende do-

cumenten ten grondslag gelegd;

1. Opsporingsbevel, afgegeven op 27 maart 2004, met vertaling;

2. Schriftelijke verklaring van het wijkhoofd, afgegeven in 2005, met

vertaling;

3. Kopie van een brief van de president van de nationale assemblee

van Afghanistan, gedateerd 8 april 2007;

4. Internetbericht van 19 juli 2007 over de algemene situatie in

Afghanistan;

5. Een brief van de gemachtigde van verzoeker van 15 juni 2007 met

de volgende bijlagen:

– deel van het rapport van de vn Veiligheidsraad van 15 maart

2007;

– deel van het rapport van Amnesty International van maart 2007;

– deel van het rapport van Human Rights Watch van april 2007;

– persbericht op basis van informatie van het Internationaal

comité van het Rode Kruis (icrc) van 12 juni 2007;

– rapport van de United Nations van 7 maart 2006.

Voorts heeft verzoeker verklaard dat zijn leven in Afghanistan gevaar

loopt. Daarnaast maakt verzoeker zich zorgen over het leven en wel-

zijn van zijn echtgenote en kinderen die in Iran verblijven.

2.3 In de eerste asielprocedure is verzoekers identiteit en natio-

naliteit vast komen te staan. Verzoeker heeft desgevraagd bevestigd

dat het asielrelaas in de eerste procedure ongeloofwaardig is bevon-

den. Ter zitting heeft verzoeker desgevraagd aangegeven dat het ge-

schil zich beperkt tot een beroep op artikel 29, eerste lid, aanhef en

onder d, Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) en artikel 15c van de

Richtlijn 2004/83/eg. Voor toepassing van laatstgenoemde bepaling

is noodzakelijk dat nieuwe feiten en omstandigheden worden aan-

gevoerd om de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas te door-

breken. Ter zitting heeft verzoeker toegegeven dat de overgelegde

documenten en verklaringen daartoe niet kunnen leiden, gelet op

de beoordeling door verweerder.

2.4 Verzoeker beroept zich voorts op artikel 29, eerste lid, aanhef

en onder d, Vw 2000. Uit de door verzoeker overgelegde rapporten

zoals genoemd onder 5 in rechtsoverweging 2.2 blijkt dat sprake is

van nieuwe feiten en omstandigheden die een nieuwe beoordeling

rechtvaardigen.

In het door verzoeker overgelegde deel van het rapport van de vn

Veiligheidsraad van 15 maart 2007 staat onder meer aangegeven:

The insurgency-related violence resulted in 2,732 fatalities between 1

September 2006 and 25 February 2007. Since the last reporting period, there

was a marked increase in insurgent forces prepared to engage in convention-

al combat operations against Government and international security forces,

and a significant improvement in the insurgents’ tactics and training.

A record number of suicide attacks occurred during the reporting period;

77 were recorded, up from 53 over the previous six months. From a peak
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of 21 attacks in September 2006, the frequency of suicide bombing drop-

ped to an average of 15 incidents per month by the end of the year.

Nevertheless, the 12 attacks in January 2007 remained three times higher

than the figure for January 2006. The bulk of attacks were directed

against foreign military convoys, but civilians were increasingly targeted.

Voorts staat in het door verzoeker overgelegde persbericht van icrc

van 12 juni 2007 onder meer aangegeven:

The humanitarian situation in Afghanistan is worse now than it was

a year ago.

Since 2006 the conflict pitting Afghanistan and international forces

against the armed opposition has significantly intensified in the south

and east of the country and is spreading to the north and west. The re-

sult has been a growing number of civilian casualties.

Ter zitting is zijdens verweerder meegedeeld dat wbv 2007/7 in wer-

king is getreden in mei 2007 en is gebaseerd op het algemeen

ambtsbericht Afghanistan van januari 2007. De verslagperiode

loopt tot oktober 2006. De door verzoeker overgelegde rapporten

bestrijken mede een periode van oktober 2006 tot juni 2007.

Naar het oordeel van de rechter betreft dit nieuw gebleken feiten

en veranderde omstandigheden waarvan niet op voorhand is uitge-

sloten dat dit kan afdoen aan het eerdere besluit van 9 augustus 2005.

Daaruit volgt dat het bestreden besluit, waarbij verweerder verzoekers

aanvraag met toepassing van artikel 4:6 van de Algemene wet be-

stuursrecht (Awb) heeft afgewezen in rechte geen stand kan houden.

2.5 Gelet op het vorenstaande is de bestreden beschikking in

strijd met de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen en ontbeert

deze een draagkrachtige motivering. Omdat nader onderzoek niet

tot een andere uitkomst zal leiden, verklaart de voorzieningenrechter,

met toepassing van artikel 8:86 Awb, het beroep gegrond en wordt

de bestreden beschikking vernietigd wegens strijd met de artikelen

3:2 en 3:46 Awb.

2.6 Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt, gelet op

de gegrondverklaring van het beroep, afgewezen.

2.7 Er bestaat aanleiding verweerder te veroordelen in de kosten

die verzoeker in verband met de behandeling van de zaak redelijkerwijs

heeft moeten maken.

3. Beslissing
De voorzieningenrechter:

— verklaart het beroep gegrond;

— vernietigt de bestreden beschikking;

— bepaalt dat verweerder opnieuw op de aanvraag dient te beslissen

met inachtneming van deze uitspraak;

— veroordeelt verweerder in de proceskosten ad € 644,– (2 punten)

onder aanwijzing van de Staat der Nederlanden als rechtsper-

soon die deze kosten aan verzoeker dient te voldoen;

— wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af.

Noot

Inleiding
De staatssecretaris van Justitie motiveert haar besluit om geen
categoriaal beschermingsbeleid voor Afghanistan te voeren door
te wijzen op het beleid van andere eu-landen en gaat daarbij aan
de veiligheidssituatie in Afghanistan zelf voorbij. Zo blijkt althans
uit het wbv (2007/07) van 25 mei 2007. Zij baseert zich daarbij

op de informatie uit het algemeen ambtsbericht van januari 2007.
Dit ambtsbericht verslaat een periode die loopt tot oktober 2006.

In deze zaak brengt de asielzoeker rapporten in met een verslag-
periode die mede loopt van oktober 2006 tot juni 2007. De voor-
zieningenrechter oordeelt op grond van deze rapporten dat niet
op voorhand kan worden uitgesloten dat de nieuwe informatie
relevantie mist voor het besluit van de staatssecretaris; dit in
navolging van de Afdeling van 2 maart 2007 (nr. 200609124/1,
ljn ba0684, ab 2007/268 m.nt. Battjes & Melle). De nieuw in-
gebrachte informatie over de almaar slechte veiligheidssituatie
in Afghanistan acht de voorzieningenrechter van dien aard, dat
dit mogelijk zou kunnen afdoen aan het eerdere besluit van de
staatssecretaris om geen categoriaal beschermingsbeleid te voeren.
Hiermee wordt de actuele landeninformatie geclassificeerd als
rechtens relevante nieuwe feiten en omstandigheden in de zin
van artikel 4:6 Awb. De staatssecretaris heeft geen hoger beroep
aangetekend en er is nog niet beschikt.

Het wachten is nu op het nieuwe ambtsbericht waarin deze actuele
informatie van onder andere Amnesty International en Human
Rights Watch zal zijn verdisconteerd. Daarna is het de vraag of
de staatsecretaris blijft bij haar besluit geen categoriaal bescher-
mingsbeleid te voeren en hoe zij dit  vervolgens zal motiveren.

In deze noot ga ik vooral in op de huidige motivatie van de
staatssecretaris waarbij zij zich beroept op de hoge mate van
homogeniteit van de informatie over het beleid van de andere landen.

Geen categoriale bescherming Afghanistan
Nederland voert sinds 2002 geen categoriaal beschermingsbeleid
voor Afghanistan. Het jaar 2005 was al het meest gewelddadige
jaar sinds de omverwerping van het Taliban-regime in 2001.
Sindsdien is de veiligheidssituatie alsmaar slechter geworden.
Die verslechtering blijkt zich ook in 2007 voort te zetten, zo
blijkt uit zowel het ambtsbericht van 2007 als rapportages van
verschillende organisaties. In het wbv (2007/07) stelt de staats-
secretaris dat hoewel het ambtsbericht aangeeft dat de situatie in
Afghanistan is verslechterd, er geen aanleiding is om een beleid
van categoriale bescherming te voeren. Doorslaggevend hiervoor
is dat de ons omringende landen geen bijzonder beleid voor
Afghanistan voeren.

Op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef onder d Vw kan de
staatsecretaris een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd verlenen
aan personen voor wie terugkeer naar het land van herkomst naar
het oordeel van Onze Minister van bijzondere hardheid zou zijn in
verband met de algehele situatie aldaar. Uit de formulering volgt
dat de staatssecretaris voor het al dan niet voeren van een catego-
riaal beleid, zowel beoordelings- als beleidsvrijheid toekomt met
als centraal uitgangspunt de algehele situatie in het land van her-
komst. Het tweede lid van artikel 29 Vw geeft aan dat bij algemene
maatregel van bestuur de indicatoren worden aangewezen die in
ieder geval bij het besluit worden betrokken.

Indicatoren
In artikel 3.106 Vb zijn drie indicatoren uitgewerkt: de a-, b- en c-
indicator.  De a-indicator ziet op de situatie in het land van her-
komst, waaronder de aard, de spreiding en de mate van willekeur
waarin het geweld voorkomt. De b-indicator ziet op de activiteiten
van internationale organisaties in het land van herkomst. Deze
indicator lijkt vooralsnog niet te zijn betrokken bij het huidige

Rechtspraak

465 NR.6 DECEMBER 2007



beleid. Hoewel daar ook nog wel het een en ander over te zeggen
is, zal ik dat hier buiten beschouwing laten (zie brief Vluchtelin-
genWerk Nederland van 3 augustus 2007, te vinden op VluchtWeb:
Landenmap Afghanistan / Asielbeleid / Standpunten).

Beleid andere landen
De c-indicator ziet op het beleid in andere, ons omringende landen
van de Europese Unie. Speelde bij de invoering van de Vreemde-
lingenwet 2000 de landinhoudelijke a-indicator nog een cruciale
rol, gaandeweg is het beleid opgeschoven naar de c-indicator.
Nederland vindt het belangrijk om in de pas te lopen met andere
eu-landen. Een belangrijke factor daarbij is  de hoge mate van
homogeniteit van informatie over het beleid in de andere landen,
zoals uitgewerkt in C1/5.2.4 Vc. In het geval van Afghanistan kent
de staatssecretaris doorslaggevend gewicht toe aan deze factor
bij het bepalen van haar beleid. Dit baseert zij op de informatie
over het Verenigd Koninkrijk, België en Denemarken, zoals ver-
meld in het ambtsbericht van januari 2007.

Voor het invullen van de b- en c-indicator heeft de staatssecretaris
beleidsvrijheid. De Afdeling heeft in dit verband al meerdere
malen benadrukt dat het relatieve gewicht van de indicatoren van
artikel 3.106 Vb niet is vastgelegd (onder andere abrvs, 9 novem-
ber 2004, nr. 200405058/1, nav 2005/40, jv 2005/41, rv 2004, 13
m.nt. Bruin; abrvs, 3 juli 2006, nr. 200602792/1, nav 2006/25
m.nt. Schaafsma). Dat betekent nog niet dat de staatsecretaris
niet gehouden is om inzicht te geven in de gedachtegang die ten
grondslag ligt aan het besluit om geen categoriaal beschermings-
beleid voor Afghanistan te voeren (rechtbank Amsterdam, 4 juni
2006, awb 05/32042). In verband met België en Denemarken
bevreemdt de motivering door te verwijzen naar de ‘hoge mate
van homogeniteit van informatie over het beleid’. Ik licht dat
hieronder toe.

België
Voor België geldt dat bij beleidstoepassingen, vergelijkbaar met
de indicatoren, informatie over de objectieve situatie ter plaatse
doorslaggevend blijft voor het al dan niet bieden van bescherming
(‘Categoriaal beschermingsbeleid, een ‘noodzaak’’, acvz, juni
2006, p. 33). Het beleid van andere landen speelt wel een rol maar
is niet doorslaggevend. Dit blijkt ook wel uit het gegeven dat
België bijzonder beleid voert voor het zuiden van Afghanistan,
zoals het ambtsbericht van januari 2007 vermeldt.

Denemarken
Denemarken wordt ook genoemd in het rijtje landen waarop
Nederland zijn beleid afstemt. In het kader van een Gemeen-
schappelijk Europees asielbeleid mag het enige verbazing wekken
dat juist informatie van Denemarken wordt meegewogen.
Denemarken neemt immers niet deel aan de Definitierichtlijn
(2004/83/eg, overweging 40), noch aan de Procedurerichtlijn
(2005/85/eg, overweging 34) en evenmin aan de Richtlijn tijde-
lijke bescherming (overweging 26, 2001/55/eg). Dat hoeft na-
tuurlijk nog niet te betekenen dat geen sprake kan zijn van een
asielsysteem dat niet een grote mate van overeenstemming ver-
toont met dat van Nederland. Een motivering met een beroep op
een ‘grote mate van homogeniteit van informatie’ overtuigt dan
echter niet.

Opmerkelijk is ook dat genoemd rapport van de acvz meldt dat
Denemarken wel een speciaal, zij het individueel, beleid voert op

humanitaire gronden voor Afghanen. Dit speciale beleid geldt
met name voor families met kinderen, alleenstaande vrouwen
en kinderen waarbij specifieke medische en sociale gronden een
rol spelen (p. 34).

Noch voor België, noch voor Denemarken kun je naar mijn idee
volhouden dat sprake is van een ‘hoge mate van homogeniteit
van informatie’ zodanig dat je daarmee het doorslaggevende
gewicht van deze indicator kunt motiveren. Sterker nog: het
argument neigt naar cherry picking nu uit het ambtsbericht van
januari 2007 blijkt dat het slechts deze landen zijn die met de
wetenschap van openbaarmaking informatie hebben verstrekt. 

Blijft over het Verenigd Koninkrijk. Duidelijk is dat dit land geen
speciaal beleid voert en zelfs gedwongen uitzet naar Afghanistan,
waarbij onmiddellijk de vraag rijst in hoeverre de veiligheidssituatie
in Afghanistan zelf een rol heeft gespeeld, of dat sprake is van de
uitvoering van een restrictief toelatingsbeleid. (Vergelijk de ge-
noemde brief van VluchtelingenWerk Nederland van 3 augustus
2007.)

Nationaal beleid

Tot slot: uit overweging 9 van de Definitierichtlijn wordt duidelijk
dat beleid dat op discretionaire basis, uit mededogen of op huma-
nitaire gronden wordt gevoerd, buiten het door de Definitierichtlijn
te coördineren gebied valt en als zodanig blijft behoren tot de
nationale bevoegdheid. Ook de Afdeling oordeelt dat het voeren
van categoriaal beschermingsbeleid behoort tot de bevoegdheid
die uitsluitend wordt beheerst door het nationale recht (3 juli 2006,
nr. 200602792/1, nav 2006/25 m.nt. Schaafsma, r.o. 2.10.2). Op
het moment dat de c-indicator doorslaggevend wordt, is nationaal
beleid weinig nationaal meer.

(mr. Chris Sent)

Opmerking redactie
Mr. Chris Sent is jurist bij de afdeling Vluchtelingen van
Amnesty International.
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Nationale ombudsman
27 september 2007, nr. 2007/200
Noot mr. Ben Olivier

individuele ambtsberichten

‘De geloofwaardigheid van ambtsberichten. Hoe asielverhalen worden
bevestigd of ontkracht’ is de titel van dit belangrijke ‘onderzoek uit eigen
beweging’ van de Nationale ombudsman naar de kwaliteit van indivi-
duele ambtsberichten. Uit het onderzoek blijkt dat het ministerie van
Buitenlandse Zaken niet altijd zorgvuldig handelt bij de totstandkoming
van individuele ambtsberichten in asielzaken. En de manier waarop de
ind gebruik maakt van deze berichten wijst op vooringenomenheid en
partijdigheid. In de woorden van de ombudsman: ‘Gebrek aan trans-
parantie en zorgvuldigheid en de schijn van vooringenomenheid leiden
tot de conclusie dat het er in asielprocedures niet steeds eerlijk aan toegaat.
Dat tast de geloofwaardigheid van de uitvoering van het Nederlandse
asielbeleid aan.’
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