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in de zaak tussen

geboren op 1990,
) '
s-' J

eiseres,
mede namens haar minderjarige kinderen:

j
geboren op '/in5,
i

geboren op '2017,

alien van gestelde Burundische nationaliteit,
tezamen eisers,
(gemachtigde: mr. M.L. Saija),

en

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
verweerder
(gemachtigde: mr. A. Hanje).

Procesverloop

Bij onderscheiden besluiten van 9 augustus 2017 (hierna: de bestreden besluiten) heeft
verweerder de aanvraag van eiseres tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd afgewezen als kennelijk ongegrond en bepaald dat eiseres Nederland
onmiddellijk dient te verlaten. De aanvragen namens de minderjarige kinderen zijn
afgewezen als ongegrond. Tevens is bepaald dat zij niet in aanmerking komen voor een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd en aan hen geen uitstel van vertrek wordt
verleend op grand van artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw 2000).

Eisers hebben tegen de bestreden besluiten beroepen ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft, tezamen met de behandeling van de zaken NL17.6828 en
NL17.6932, plaatsgevonden op 30 augustus 2017. Eisers en hun gemachtigde zijn
verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.
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Overwegingen

1. Bij de beoordeling gaat de rechtbank uit van de volgende feiten en omstandigheden.
Eiseres heeft eerder, op 5 februari 2007, een asielaanvraag ingediend. Bij besluit van
24 augustus 2007 is de aanvraag afgewezen, omdat de gestelde Burundische nationaliteit en
herkomst ongeloofwaardig is bevonden. Bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State van 8 augustus 2008 is dit besluit in rechte vast komen te staan.

2. Op 16 november 2016 heeft eiseres onderhavige opvolgende aanvraag ingediend,
omdat zij haar Burundische nationaliteit en herkomst alsnog aannemelijk wil maken.
Hiertoe heeft zij de volgende documenten overgelegd:

originele nationaliteitsverklaring afgegeven door de Burundische ambassade in Den
Haag op 16 September 2016;
originele nationaliteitsverklaring afgegeven door de Burundische ambassade in
Brussel op 20 januari 2014, waarvan tijdens het gehoor opvolgende aanvraag een
kopie is gemaakt;
originele geboorteakte (akte van verlate geboorte-inschrijving) afgegeven op 3 jul i
2014;
zwangerschapsverklaring;
geboorteakte van haar zoon

3. Verweerder heeft de asielaanvraag van eiseres afgewezen als kennelijk ongegrond
op grond van artikel 31, eerste lid, in samenhang met artikel 30b, eerste lid, aanhef en onder
g, van de Vw 2000. De aanvragen van de minderjarige kinderen heeft verweerder
afgewezen als ongegrond op grond van artikel 31, eerste lid, van de Vw 2000.

Verweerder acht de volgende elementen relevant voor de beoordeling van de asielaanvraag:
eiseres heeft de Burundische nationaliteit en is ook uit Burundi afkomstig;
j ' is geboren op r 2015 en is zoon van
i \ en

is geboren op 2017 en is zoon
van / en I

_ _ . l e n _ nebben de Burundische nationaliten.

Verweerder acht de gestelde Burundische nationaliteit en herkomst van eiseres nog imrner
ongeloofwaardig. Derhalve komt zij reeds hierom niet in aanmerking voor een
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.
Ten aanzien i wordt geloofwaardig geacht dat hij de zoon is van

en 1 (eiseres), maar zijn gestelde Burundische nationaliteit wordt
ongeloofwaardig geacht. Dit geldt ook voor

4. Eisers kunnen zich hiermee niet verenigen. Op hetgeen zij daartoe hebben
aangevoerd zal in het navolgende, voor zover van belang, worden ingegaan.

5. De rechtbank oordeelt als volgt.
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6. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder niet ten onrechte overwogen
dat, hoewel de overgelegde nationaliteitsverklaring, afgegeven door de Burundische
ambassade in Den Haag van 16 September 2016, edit is bevonden door Bureau documenten,
eiseres hiermee niet haar gestelde nationaliteit en herkomst heeft aangetoond. Immers, uit de
verklaring van onderzoek van 21 november 2016 blijkt dat niet kan worden vastgesteld of
het document inhoudelijk juist is en of het document bevoegd is opgemaakt en afgegeven.
Bovendien is niet bekend hoe de ambassade de nationaliteit van eiseres heeft bevestigd.

6.1 Voorts heeft verweerder niet ten onrechte overwogen dat er concrete
aanknopingspunten bestaan op grond waarvan niet van de persoonsgegevens van de
nationaliteitsverklaring hoeft te worden uitgegaan. Uit het algemeen ambtsbericht van de
minister van Buitenlandse Zaken (hierna: algemeen ambtsbericht) van 6 maart 2009 inzake
Burundi blijkt dat enkel het Burundische ministerie van Justitie een nationaliteitsverklaring
mag afgeven en dat Burundische ambassades in het buitenland niet over deze bevoegdheid
beschikken. Bovendien blijkt uit het algemeen ambtsbericht van 6 maart 2009 dat voor de
aanvraag de volgende documenten vereist zijn: het curriculum vitae van eiseres, een
uittreksel uit het geboorteregister en een verklaring van goed gedrag, en een uittreksel uit
het easier judiciaire (strafregister) waaruit blijkt dat tegen de aanvrager geen vervolging
ingesteld is (geweest), en een verklaring van volledige identiteit. Eiseres heeft echter
verklaard dat zij enkel de verklaring van de Burundische ambassade in Brussel heeft
overgelegd alsmede een w-document dat zij had verkregen in verband met de zwangerschap
van haar eerste kind teneinde de nationaliteitsverklaring van de Burundische ambassade in
Den Haag te verkrijgen. Bovendien heeft verweerder ter zitting erop gewezen dat het meest
recente algemeen ambtsbericht van 22 maart 2017 geen informatie op dit punt bevat,
waardoor van de actualiteit van de informatie uit het algemeen ambtsbericht van 6 maart
2009 kan worden uitgegaan.

Anders dan eiseres aanvoert, is de rechtbank van oordeel dat verweerder het verzoek om
aanhouding van het besluit op de aanvragen van eisers terecht heeft afgewezen, nu er geen
concrete aanknopingspunten waren om te veronderstellen dat het algemeen ambtsbericht
van 6 maart 2009 op dit punt onjuist zou zijn en de ambassade wel bevoegd is om een
nationaliteitsverklaring af te geven. Ter zitting ontbraken die concrete aanknopingspunten
nog steeds. De enkele omstandigheid dat door een medewerker van de Burundische
ambassade in Den Haag een mondelinge mededeling zou zijn gedaan dat de ambassade
bevoegd is om een nationaliteitsverklaring af te geven en dat de Burundische ambassade
bovendien altijd zelfstandig onderzoek naar de aanvrager instelt, is onvoldoende.

Verweerder heeft derhalve mogen overwegen dat de nationaliteitsverklaring afgegeven door
de Burundische ambassade in Den Haag niet bevoegd is opgemaakt en afgegeven en
bovendien op grond van onjuiste documenten is afgegeven.

6.2 Bovendien heeft verweerder terecht overwogen dat de gegevens in de
nationaliteitsverklaring van 16 September 2016 niet overeenkomen met de gegevens zoals
vermeld in de geboorteakte die is afgegeven op 6 december 2006 in Bujumbura, die eiseres
tijdens haar eerste asielprocedure heeft overgelegd. Er worden andere geboorteplaatsen
genoemd en er wordt in de thans overgelegde nationaliteitsverklaring vermeld dat ene
t de vader is van eiseres, terwijl in de nationaliteitsverklaring van 6
december 2006 staat vermeld dat de vader onbekend is. Eiseres heeft in dit kader naar voren
gebracht dat de gegevens zijn doorgegeven door een vriend van haar vader en niet door
eiseres zelf. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder eiseres hierin niet hoeven
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volgen en alsnog vvaarde moeten toekennen aan de overgelegde nationaliteitsverklaring van
16 September 2016, gelet op hetgeen onder rechtsoverweging 6.1 is overwogen ten aanzien
van de verkrijging van het document.

7. Ten aanzien van de - eerst bij gehoor opvolgende aanvraag - overgelegde
nationaliteitsverklaring van 20 januari 2014 heeft verweerder zich eveneens op het
standpunt mogen stellen dat het document niet door de bevoegde instanties is opgemaakt en
afgegeven, omdat uit het algemeen ambtsbericht van 6 maart 2009 blijkt dat deze
bevoegdheid enkel toekomt aan het ministerie van Justitie. Bovendien blijkt uit haar
verklaringen dat zij niet de benodigde documenten heeft overgelegd ter verkrijging van een
nationaliteitsverklaring.

8. Ten aanzien van de overgelegde geboorteakte heeft verweerder niet ten onrechte
overwogen dat, hoewel het document echt is bevonden door Bureau Documenten, eiseres
hiermee niet haar gestelde Burundische nationaliteit en herkomst aannemelijk heeft
gemaakt. Vooropgesteld wordt dat uit de verklaring van onderzoek blijkt dat de inhoudelijke
juistheid van de geboorte niet kan worden gecontroleerd. Voorts is het niet aannemelijk dat
de geboorteakte betrekking heeft op de persoon van eiseres, omdat het document geen
persoonsgebonden kenmerken bevat, zoals een vingerafdruk of een pasfoto. Verder heeft
verweerder niet ten onrechte overwogen dat een verlate geboorteregistratie, zoals hier het
geval is, vaak inhoudelijk niet betrouwbaar is. De rechtbank verwijst hierbij naar de
uitspraak van deze rechtbank, nevenzittingsplaats Groningen, van 2 december 2010 (AWB
07/18391), die door deAfdeling is bevestigd op 17juni2011 (ECLI:NL:RVS:2011:4226).

Bovendien heeft verweerder terecht overwogen dat de gegevens zoals vermeld in de
geboorteakte niet overeenkomen met de gegevens zoals vermeld in de geboorteakte die is
afgegeven op 6 december 2006. Zo komen de genoemde geboorteolaatsen niet overeen en
wordt in de mans overgelegde geboorteakte vermeld dat ene de vader van
eiseres is, terwijl in de geboorteakte van 6 december 2006 is vermeld dat de vader onbekend
is. Daarnaast heeft verweerder niet ten onrechte overwogen dat de door eiseres gestelde
verkrijging van de geboorteakte ongeloofwaardig is. Zo heeft eiseres verklaard dat de
geboorteakte door een vriendin van haar tante in 2013 of 2014 is opgestuurd, nadat zij de
geboorteakte heeft gevonden tussen de spullen van haar overleden tante, hetgeen ongerijmd
is met de omstandigheid dat haar tante reeds in 2009 of 2010 is overleden.

9. Verweerder heeft zich naar het oordeel van de rechtbank deugdelijk gemotiveerd
op het standpunt gesteld dat eiseres met de door haar overgelegde documenten haar gestelde
Burundische nationaliteit en herkomst niet aannemelijk heeft gemaakt.

Ter zitting is door de gemachtigde van eisers gesteld dat haar via een telefoongesprek is
medegedeeld dat er voor eiseres een aanvraag tot afgifte van een laissez-passer ligt bij de
Burundische ambassade en dat dit vreemd is, aangezien verweerder het standpunt inneemt
dat haar Burundische nationaliteit ongeloofwaardig is. Wat daar inhoudelijk ook van zij, ter
zitting is gebleken dat verweerder hiervan niet op de hoogte was. Bovendien is deze
gestelde omstandigheid niet schriftelijk onderbouwd, waardoor deze reeds hierom niet tot
een ander oordeel leidt.

10. Ten aanzien van de minderjarige kinderen van eiseres heeft verweerder overwogen
dat geloofwaardig is dat eiseres hun moeder is. Echter, nu de gestelde Burundische
nationaliteit en herkomst van eiseres ongeloofwaardig is, heeft verweerder niet ten onrechte
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overwogen dat het ongeloofwaardig is dat de minderjarige kinderen de Burundische
nationaliteit bezitten. Verder zijn er geen documenten overgelegd waaruit de gestelde
Burundische nationaliteit blijkt.

11. Eisers hebben in het (aanvullend) beroepschrift van 23 augustus 2017 nog te
kennen gegeven dat hun zienswijze op het voornemen als herhaald en ingelast moet worden
beschouwd. Omdat verweerder in de bestreden besluiten op die zienswijze echter heeft
gereageerd en eisers met de enkele verwijzing niet hebben gesteld dat en waarom die reactie
van verweerder tekortschiet, faalt de beroepsgrond reeds hierom.

12. Verweerder heeft terecht gesteld dat eiseres en haar minderjarige kinderen niet in
aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

13. Derhalve zijn de beroepen ongegrond. Voor een proceskostenveroordeling bestaat
geen aanleiding.
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Beslissing

De rechtbank verklaart de beroepen ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr.drs. M.S.T. Belt, rechter, in aanwezigheid van mr. T.N.H.
Tran, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op .

I i otr, L\i\f

griffier rechter

Afschrift verzonden of digitaal ter beschikking gesteld aan partijen op: I ' oEP, 2017

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 of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen
voorlopige voorziening.


