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Bestuursrecht

zaaknummer: NL17.6403

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 5 September 2017 in de zaak tussen

eiser,
(gemachtigde: mr. H. Loth),

en

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verweerder,
(gemachtigde: mr. G.M.L. van Doornum).

Procesverloop

Bij besluit van 4 augustus 2017 (het bestreden besluit) heeft verweerder de aanvraag van
eiser tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in de algemene
procedure afgewezen als kennelijk ongegrond.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft, tezamen met de behandeling van de zaak NL17.6404,
plaatsgevonden op 29 augustus 2017. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde.
Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1.1 Eiser stelt te zijn geboren 1983teDerbre
Markos in Ethiopie en van Eritrese nationaliteit.

1.2 Eiser heeft al eerder, op 5 September 2012, een asielverzoek ingediend. Deze
aanvraag is bij besluit van 12 September 2012 afgewezen. Daarbij heeft verweerder
overwogen dat eiser geen documenten heeft overgelegd die zijn nationaliteit, identiteit en
herkomst onderbouwen. Voorts is overwogen dat eiser enkel Amhaars spreekt en hij
bovendien heeft verklaard dat hij geen Tigrinya spreekt. In het verlengde hiervan is
overwogen dat het niet geloofwaardig wordt geacht dat eiser behoort tot de Tigrinya
bevolkingsgroep. Voorts is overwogen dat eiser enkele jaren onderwijs heeft genoten in
Ethiopie. Uit het algemeen ambtsbericht van december 2010 inzake Ethiopie komt naar
voren dat voor het volgen van onderwijs in Ethiopie een identiteitskaart nodig is. Gelet
hierop is het aannemelijk, in samenhang bezien met het taalprofiel, dat de ouders van eiser
en eiser zelf (ook) de Ethiopische nationaliteit hebben. Tegen dit besluit heeft eiser beroep
ingesteld. Bij uitspraak van 11 oktober2012 (AWB 12/29356) heeft de voorzieningen-
rechter van deze rechtbank, zittingsplaats Zwolle, het beroep ongegrond verklaard. Deze
uitspraak is bevestigd door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
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van State (de Afdeling) van 19 december 2012 (201209963/1/V4).
Op 17 januari 2017 heeft eiser een opvolgend asielverzoek ingediend.

1.3 Eiser heeft aan de onderhavige asielaanvraag een nationaliteitsverklaring ten
grondslag gelegd, afgegeven door de Eritrese ambassade op 29 September 2016. De
nationaliteitsverklaring is onderzocht door Bureau Documenten en blijkens een verkorte
verklaring van onderzoek van 29 december 2016 is het document positief beoordeeld op
echtheid, opmaak en afgifte.

2. Verweerder heeft zich hierover op het standpunt gesteld dat aan de overgelegde
nationaliteitsverklaring niet de gewenste waarde kan worden gehecht, nu op geen enkele
wijze inzichtelijk is gemaakt wat voor soort nader onderzoek er ten grondslag heeft gelegen
aan de afgifte van de nationaliteitsverklaring. De overgelegde brondocumenten hebben geen
enkel identificerend karakter. Immers, het door eiser overgelegde schoolrapport bevat enkel
de door eiser genoemde naam, doch is niet voorzien van een foto. Niet valt in te zien dat
eiser hiermee zijn identiteit zou kunnen aantonen. Ten aanzien van de kopie van de
identiteitskaart van zijn broer stelt verweerder dat nu de familieband op geen enkele wijze is
aangetoond of onderbouwd, niet valt in te zien welk identificerend karakter deze kopie voor
de persoon van eiser heeft.

3. Eiser voert aan dat verweerder ten onrechte is voorbij gegaan aan de overgelegde,
edit bevonden nationaliteitsverklaring. Eiser heeft al in de zienswijze verwezen naar de
vaste jurisprudence van de Afdeling dat het verweerder niet vrij staat om geen waarde te
hechten aan een echt bevonden paspoort. Hetzelfde dient te gelden voor een
nationaliteitsverklaring.

3.1 De rechtbank stelt voorop dat Bureau Documenten de door de Eritrese autoriteiten
afgegeven nationaliteitsverklaring positief heeft beoordeeld op echtheid, opmaak en afgifte.
Blijkens de nationaliteitsverklaring is dit document door de Eritrese autoriteiten afgegeven
op basis van de verklaringen van eiser en het onderzoek van de autoriteiten zelf. Het staat
verweerder niet vrij geen waarde te hechten aan een door de vreemdeling ter staving van een
aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd overgelegde
nationaliteitsverklaring, waarvan de authenticiteit door het door hem ingeschakelde Bureau
Documenten is vastgesteld, louter op basis van bij hem om andere reden gerezen twijfel. Dat
verweerder niet weet welk onderzoek aan de afgifte van de nationaliteits-verklaring is
vooraf gegaan, doet hier niet aan af. Indien verweerder, op grond van de twijfel, ingegeven
door de verklaringen van eiser in de vorige asielprocedure over zijn schoolopleiding en het
feit hij alleen Amhaars spreekt, niet van de juistheid van de in de nationaliteitsverklaring
vermelde gegevens wil uitgaan, ligt het op zijn weg daarnaar onderzoek te laten verrichten
bij de Eritrese autoriteiten. Nu hij dit heeft nagelaten, is het bestreden besluit genomen in
strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Gelet op het voorgaande is het beroep gegrond en de rechtbank za! het bestreden
besluit vernietigen. De rechtbank ziet geen aanleiding de rechtsgevolgen van het bestreden
besluit in stand te laten of zelf in de zaak te voorzien.
Ook ziet de rechtbank geen aanleiding om een bestuurlijke lus toe te passen, omdat dat naar
het zich laat aanzien geen doelmatige en efficiente afdoeningswijze zou inhouden.
Verweerder zal daarom een nieuw besluit moeten nemen met inachtneming van deze
uitspraak. De rechtbank stelt hiervoor een termijn van zes weken.
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5 De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiser gemaakte proceskosten. Deze
kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door
een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 990,- (1 punt voor het
beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting, met een waarde per punt van € 495,-
en een wegingsfactor 1).

Beslissing

De rechtbank:
- verklaart het beroep gegrond;
- vernietigt het bestreden besluit;
- draagt verweerder op binnen zes weken na de dag van verzending van deze uitspraak een
nieuw besluit te nemen op de aanvraag met inachtneming van deze uitspraak;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van 990,-.

Deze uitspraak is gedaan door mr. N.O.P. Roche, rechter, in aanwezigheid van mr. S. Pirs,
griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 5 September 2017.

rechtei

Afschrift verzonden of digitaal ter beschikking gesteld aan partijen op: 0 *

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan binnen een week na de dag van verzending daarvan of na de dag
van plaatsing daarvan in het digitale dossier hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de
voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een
voorlopige voorziening of om het opheffen.

Voor eensluidai
De grittier van d tbankteDenHaag




