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uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 14/28365

uitspraak van de enkelvoudige learner van 13 mei 2015 in de zaak tussen

. eiseres
(gemaohtigde: ror. M. Pals),

en

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verweerder
(gemachtigde: mr. S.F.H. Pols).

Frocesverloop

B»j besluit van 19 november 2014 heeft verweerder de aanvraag van eiseres tot het verlenen
van een verbhjfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in de zin van artikel 28 van de
Vreemdelingenwet (Vw) 2000 afgewezen. Daarnaast is aan eiseres geen verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd verleend op grond van artikel 14, eerste lid, aanhef en onder e,
Vw 20003 junoto artikel 3.6a van het Vreemdelingenbesluit 2000.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 26 februari 2015. Eiseres is verschenen,
bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn
gemachtigde.

Ovenvegingen

1. Eiseres is geboren op 1990, is afkomstiguitKunduz en heeft deAfghaanse
nationaliteit. Ter onderbouwing van haar aanvraag heeft zij -zakelijk weergegeven- het
volgende aangevoerd. Eiseres woonde bij haar moeder en was lerares op een reguliere
meisjesschool in Kunduz, waarvan zij zelf ook leerlinge is geweest. Haar vader is al lang
overleden en zij was enig kind. Eiseres word door haar directrice regelmatig onder druk
gezet om les te gaan geven op de door de Taliban opgsriohte school, die geljnkt was
aan commandant Op 20 juli 2014 werd eiseres gebeld door eenvroegere
docente van haar met wie zij nog regelmatjg contact had, onder meer over de positie van
vrouwen. ivroeg haar om een boek af te geven aan woonde namelijk
vrij dicht bij de school en i woonde weer dicht bij eiseres. biseres neeft gehoor
gegeven aan haar verzoek. Bij thuiskomst heeft ze dat boek even opengeslagen, zag toen dat
er controversiele onderwerpen in f*fmden, maar heeft verder geen aandacht geschonken aan
de rahoud. Een paar uur nadat het boek had opgehaald bij eiseres, werd er aan de
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deur geklopt en viel commandant binnen met . ]De moeder van eiseres werd
geslagen en hij vroeg waar eiseres was. Eiseres was in een andere kamer en is via het dak en
hulp van een aantal buren/buurvrouwen naar een vriendin gevluoht. Nadat zij haar moeder
telefonisch had geihfonneerd over haar verblijiplaats, heeft haar moeder haar diezelfde
nacht opgezocht. Moeder vertelde toendat er een bevel jegens eiseres was uitgevaardigd om
haar te arresteren, haar ter plekke te doden of te stenigen. Na overleg met een com van
eiseres is besloten dat zij moest vluchten. Eiseres vreest bij terugkeer voor haar leven, niet
alleen omdat zij vanwege de kwestie met het anti-f slamitisch boek door de Taliban
beschouwd wordt als afvallige, maar ook vanwege haar constante weigering les te gaan
geven op de Koranschool van de Taliban. Zij heeft er op gewezen dat de Taliban in haar
herkomstregio veel invloed heeft en dat zij vanwege haar beroep behoorttot een
risicogroep. Verder dient eiseres bij terugkeer gezien te worden als een alleenstaande vrouw
omdat zij door alle gebeurtenissen niet meer terug kan naar het ouderlijk gezin.

2. Eiseres is van mening dat het ontbreken van documenten haar niet mag worden
tegengeworpen. Zij moest het gebruikte paspoort afgeven aan de reisagent en heeft er in de
haast en de omstandigheden waaronder zij moest vluchten niet aan gedacht om haar taskera
door haar moeder te laten brengen. In elk geval is volgens haar ten onrechte het
toetsingskader van de positieve overtuigingskracht gehanteerd en dient op grand van
Europese jurisprudentie een voile toetsing plaats te vinden. Eiseres verwijst daarbij naar de
zaak Salahadin Abdulla tegen Duitsland van 22 maart 2010 (JV 2010/123), de zaak R.C.
tegen Zweden van 9 maart 2010 (ECLI:NL:XX:2Q10:BM4069) en de zaak N. tegen Finland
van 26 juni 2005 (JV 2005/306). Haar asielrelaas is ten onrechte ongeloofwaardig geacht
door alle verklaringen -kort gezegd- uit hun verband te rukken, niet in onderlinge
samenhang te bezien en er van uit te gaan dat mensen nooit risico's zouden willen of durven
lopen.

3. Verweerder heeft de aanvraag van eiseres afgewezen op grand van artikel 31, tweede
lid, aanhef en onder £, van de Vw 2000, Eiseres heeft geen documenten overgelegd om haar
nationaliteit, identiteit en reisroute te onderbouwen en dit is verwijtbaar. Van het asielrelaas
dient een positieve overtuigingskracht uit te gaan en dit is volgens verweerder niet het geval.
Ter zitting heeft verweerder benadrukt dat een asielrelaas altijd in onderlinge samenhang
wordt bezien en dat toepassing van de integrale geloorwaardigheidstoets niet tot een andere
uitkomst zou hebben geleid. Ter zitting heeft verweerder voorts het in het verweerschrift
ingenomen standpunt dat eiseres eerst in beroep ZQU hebben aangevoerd dat zij onder grote
druk stond om haar werkzaamheden als lerares op een reguliere school te beeindigen en les
te gaan geven op een Koranschool, laten vallen. Wei heeft verweerder benadrukt dat eiseres
zelf heeft verklaard dat dit niet de reden was van haar vertrek.

4. De rechtbank stelt vast dat eiseres geen gronden heeft ingediend tegen het atwijzing van
een verblijfsvergunning regulier. Dit punt behoeft derhalve geen bespreking. Voorts stelt de
rechtbank vast dat beide partijen binnen de in artikel 8:58, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) genoemde tennijn nog nadere stukken hebben ingediend. Nu partijen
ter zitting hebben aangegeven dat zij deze stukken hebben ontvangen en er op kunneii
reageren en ook de rechtbank voorafgaand aan de zitting kermis heeft kunnen nemen van
deze stukken, ziet de rechtbank aanleiding deze stukken bij haar beoordeling te betrekken.

5. Ten aanzien van het ontbreken van documenten is de rechtbank van oordeel dat
verweerder het ontbreken daarvan in redelijkheid aan eiseres heeft kunnen tegenwerpen.
Eiseres heeft als reisdocument een niet op haar naam paspoort gebntikt en er is niet, althans
onvoldoende, gebleken dat eiseres dit document onder dwang moest afgeven aan de
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reisagent. Verder is eiseres naar eigen zeggen in het bezit van een taskera, Eiseres stelt dat
sprake was van een acute vluchtsituatie waardoor dit haar haar niet kan worden
tegengeworpen. Haar moeder heeft eiseres echter naar eigen zeggen na haar vlucht
tweemaal bezocht. Dat zij de tweede maal dit document niet tezamen met kleding aan
eiseres heeft gebracht, omdat eiseres en haar moeder hier niet aan hebben gedacht dient voor
rekening en risico van eiseres te bhjven.

6. De rechtbank stelt vast dat uit de processtukken en het verhandelde ter zitting niet blijkt
van twijfel bij verweerder omtrent de identiteit en nationaliteit van eiseres. Ook wordt niet
betwijfeld dat eiseres in Afghanistan werkzaam is geweest als onderwijzeres op een
reguliere meisjesschool. Voar zover in dat verband door eiseres echter is aangevoerd dat zij
regelmatig door de directrice onder druk werd gezet om les te gaan geven aan de aan de

ichool van de Taliban, die gelinkt is aan commandant zijn deze
omstandigheden volgens verweerder echter geen reden geweest voor het vertrek van eiseres
uit Afghanistan.

7. De rechtbank stelt voorts vast dat aan eiseres niet is tegengeworpen dat zij tegenstrijdige
verklarmgen heeft afgelegd. Wei heeft verweerder eiseres tegengeworpen dat zij vage en
bevreemdende verklarmgen zou hebben afgelegd- Zo vindt verweerder dat eiseres niet goed
heeft kunnen aangeven waarom juist aan eiseres zou vragen om als koerier op te
treden en acht verweerder het bevreemdend dat eiseres een dergelijk risico zou willen lopen
gezien de algemene situatie in haar land van herkomst. Eiseres heeft echter aangegevejx dat
dit te maken had met logistieke redenen en omdat de vrouwen elkaar kenden, vertrouwden
en met elkaar hadden gesproken over vrouwenrechten en de onderdrukking van vrouwen in
nun land. Dit komt de rechtbank niet op voorhand onaannemelijk voor. Ter zitting heeft
verweerder desgevraagd nog toegelicht dat het in Afghanistan uiterstrisicovol is om
dergelijke documenten in bezit te hebben en dat daaruit als het ware voortvloeit dat in het
geheel niet geloofwaardig is dat met name vrouwen dergelijke risico's zouden nemen, doch
dit algemene standpunt is in de ogen van de reohtbank te vergaand. Verweerder heeft ter
zitting ook nog aangegever dat het gezien de positie van vrouwen in Afghanistan
ongeloofwaardig is dat . nog op een zo laat tijdstip alleen naar eiseres zou zrjn gegaan,
maar uit het asielrelaas blijkt dat dat dit rond 18.00 uur zou zijn geweest, hetgeen in de
gegeven context niet als een ongebruikelijk laat tijdstip kan worden gezien.

8. Verweerder heeft zich verder onder meer op het standpunt gesteld dat het asielrelaas
ongeloofwaardig wordt geacht omdat eiseres inconsequent zou hebben gehandeld door haar
moeder meteen te bellen nadat zij naar een vriendin was gevlucht Ook haar moeder zou
inconsequent hebben gehandeld door efeeres twee keer op te zoeken. In het verweerschrifi
en ter zitting is door verweerder nog expliciet aangegeven dat daarmee niet bedoeld is dat
het in dergelijke situaties gebruikelijk zou zijn dat de Taliban telefoontjes afluistert of dat zij
de wacht zouden hebben gehouden bij bet huis van moeder en moeder dan hadden kunnen
volgen, maar dat bedoeld is dat het in de gestelde situatie bevreemdend is dat eiseres en haar
moeder met die handelingen het risico op ontdekking van de schuilplaats van eiseres zouden
wlUen lopen. Ook dat acht de rechtbank een te vergaand standpunt. Het is immers denkbaar
dat juist familieleden in de gestelde omstandigheden op de hoogte willen geraken van de
situatie van de ander en die ander ook waar mogelijk willen helpen, waarvoor zij gevaar
durven en willen lopen. Daarbij heeft eiseres toegelicht dat zij voorzorgsmaatregelen had
genomen toen zij telefonisch contact met haar moeder had opgenomen, door met het
mobieltje van haar vriendin contact op te nemen. Verder heeft zij toegelicht dat zij bezorgd
was om haar moeder, omdat die jnishandeld was en dat zij ook aan haar moeder wilde laten
weten waar zij was. Ook heeft zij aangegeven dat haar moeder haar in de twee weken tot
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haar vertrek slechts tweemaal heeft bezocht en beide keren wel degehjk
voorzorgsmaatregelen heeft genomen, hetgeen op zichzelf door verweerder niet is betwjst.

9. De rechtbank is derhalve, reeds indien uitgegaan wordt van een margmale toetsing, van
oordeel, dat het bestreden besluit onzorgvuldig is voorbereid en dat een draagkrachtige
motivering ontbreekt Nu dit de kern van het relaas van eiseres betreft zal de rechtbank het
bestreden besluit vemietigen op grond van strijd met de artikelen 3:2 en 3:46 van de Awb.
Nu de rechtbank reeds op grond van een marginale toetsing komt tot vernietiging van het
bestreden besluit, ziet zij geen aanleiding zich in deze zaak nader uit te laten over hetgeen
eiseres heeft aangevoerd over de wijze waarop de rechtbank het asielrelaas volgens
Europese jurisprudence zou behoren tetoetsen.

10. De rechtbank ziet geen aanleiding de rechtsgevolgen in stand te laten. Verweerder dient
opnieuw de kem van het relaas van eiseres te beoordelen en een gemotiveerd standpunt
hierover in te nemen, waarbij tevens beoordeeld dient te worden of eiseres als alleenstaande
vrouw dient te worden beschouwd en of zij vanwege baar werkzaamheden als lerares -in
relatie tot de gestelde reden van vertrek en de druk die op haar uitgeoefend zou zijn om les
te gaan geven Op de shool- behoort tot een risicogroep.

11. Nu het beroep, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, gegrond wordt verklaard, acht
de rechtbank termen aanwezig verweerder te veroordelen in de door eiseres gemaakte
proceskosten. Deze kosten zijn met inachtneming van het Besluit proceskosten
bestuursrecht en de daarbij gehorende bijlage begroot op in totaal € 980,00 voor kosten van
door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstjmd (1 punt voor het indienen van een
beroepschrifi; 1 punt voor het verschijnen ter zitting; waarde per punt € 490,00 en
wegingsfactor 1)-
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Beslissing

De rechtbank:
- verklaart het beroep gegrond;
- vemietigt bet bestreden besluit;
- bepaalt dat verweerder een nieuw besluit dient te nemen met inachtneming van het

bepaalde in deze uitspraak;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten aan de zijde van eiseres, vastgesteld op
€980,00.

Deze uitspraak is gedaan door mr. C.F.E. van Olden-Smit, rechter, in aamvezigheid van
L.M.P. Giezenberg, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 13 mei 2015.

gri frier

Afschrift verzonden aan partijen op:

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




