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RECHTBANK DEN HAAG
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Bestuursrecht
zaaknummer: AWB 17/4111
uitspraak van de enkelvoudige kamer van 28 november 2017 in de zaak tussen
'.
i, geboren op 'A
(gemachtigde: mr. J.A. Pieters),

1991, van Iraakse nationaliteit, eiser

en

de Staatssecretaris van Veiiigheid en Justitie, nu de Staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid, verweerder
(gemachtigde: mr. J.M. van Leeuwe).

Procesverloop
Bij besluit van 2 februari 2017 (het bestreden besluit) heeft verweerder de aanvraag van eiser
tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd afgewezen.
Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 juni 2017. Eiser is verschenen,
bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn
gemachtigde. Tevens is verschenen, H. Shamoun, als tolk.
Bij tussenuitspraak van 12 oktober 2017 (de russenuitspraak) heeft de rechtbank verweerder
in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken na verzending van de tussenuitspraak, met
inachtneming van wat in de tussenuitspraak is overwogen, het geconstateerde gebrek in het
bestreden besluit te herstellen.
Verweerder heeft in reactie op de tussenuitspraak schriftelijk verklaard geen gebruik te
maken van de gelegenheid het gebrek in het bestreden besluit te herstellen.
Eiser heeft hierop een schriftelijke zienswijze (de zienswijze) gegeven.
De rechtbank heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft.

Overwegingen
1. Deze uitspraak bouwt voort op de tussenuitspraak. De rechtbank blijft bij al wat zij in de
tussenuitspraak heeft overwogen en beslist, tenzij hiema uitdrukkelijk anders wordt
overwogen. Het staat de rechtbank niet vrij om terug te komen van zonder voorbehoud
gegeven oordelen in de tussenuitspraak. Dit is alleen anders in zeer uitzonderlijke gevallen.
De rechtbank verwijst hiervoor naar de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van
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de Raad van State (ABRvS) van 24 augustus 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BR5704) en 15
augustus 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:8X4694).
2. In haar tussenuitspraak heeft de rechtbank, kort gezegd, overwogen dat verweerder in het
bestreden besluit onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de bekering van eiser tot het
Christendom niet geloofwaardig is, omdat verweerder niet inzichtelijk gemotiveerd heeft
gereageerd op het in de zienswijze door eiser ingebrachte rapport van Stichting Gave. Omdat
het besluit in strijd met artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is genomen,
kleeft er een gebrek aan het bestreden besluit.
3. Verweerder heeft de rechtbank meegedeeld dat hij geen gebruik maakt van de gelegenheid
het gebrek in het bestreden besluit te herstellen.
4. Omdat verweerder geen nadere motivering heeft gegeven waarom in het licht van het
rapport van Stichting Gave, de bekering van eiser tot het Christendom niet geloofwaardig is,
verklaart de rechtbank het beroep gegrond. De rechtbank vernietigt het bestreden besluit
vvegens strijd met artikel 3:46 van de Awb. De rechtbank ziet geen aanleiding de
rechtgevolgen in stand te laten of zelf in de zaak te voorzien, omdat de rechtmatige uitkomst
naar de huidige stand van zaken nog te veel open ligt. De reden daarvoor is nu juist dat
verweerder geen poging heeft ondernomen het gebrek te herstellen. Ook ziet de rechtbank
geen aanleiding om een tweede bestuurlijke lus toe te passen, omdat dat naar het zich laat
aanzien geen doelmatige en efficiente afdoeningswijze zou inhouden. Verweerder moet
daarom een nieuw besluit nemen met inachtneming van deze uitspraak en de tussenuitspraak.
De rechtbank stelt hiervoor een termijn van zes weken na de dag van verzending van deze
uitspraak. De rechtbank merkt op dat deze termijn pas begint nadat de termijn om hoger
beroep in te stellen ongebruikt is verstreken of, indien hoger beroep wordt ingesteld, nadat
op het hoger beroep is beslist.
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 € 1.240,- (1 punt voor het indienen
van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting en 0,5 punt voor het indienen
van een schriftelijke zienswijze na een bestuurlijke lus, met een waarde per punt van € 496,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 het bezwaar met inachtneming van deze uitspraak en de
tussenuitspraak;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van € 1.240,-.
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Deze uitspraak is gedaan door mr. V.E. van der Does, rechter, in aanwezigheid van mr. M. van
der Meulen, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 28 november 2017.

De griffier

Afschrift verzonden aan partijen op:

de rechter

0 NOV 2017

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak en de tussenuitspraak kan binnen vier weken na de dag van verzending
van deze uitspraak hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.

Voor kopie conform
De Griffier

