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1. Procesverloop 

Bij besluit van 2 februari 2011 heeft de minister een aanvraag van 
de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde ti jd te 
verlenen, afgewezen. Dit besluit is aangehecht. 

Bij uitspraak van 4 maart 2 0 1 1 , verzonden op dezelfde dag, heeft de 
voorzieningenrechter, voor zover thans van belang, het daartegen door 
de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en 
bepaald dat de minister een nieuw besluit op de aanvraag neemt met 
inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen. Deze uitspraak is 
aangehecht. 

Tegen deze uitspraak heeft de minister bij brief, bij de Raad van State 
binnengekomen op 11 maart 2 0 1 1 , hoger beroep ingesteld. Deze brief is 
aangehecht. 

De vreemdeling heeft een verweerschrift ingediend. 

Vervolgens is het onderzoek gesloten. 

2. Overwegingen 

2 . 1 . De minister klaagt in de grieven, in onderlinge samenhang bezien en 
samengevat weergegeven, dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft 
overwogen dat, nu er een EU-staat is opgemaakt voor de vreemdeling en hij 
naar Irak zal worden uitgezet, aannemelijk is gemaakt dat hij de Iraakse 
nationaliteit heeft en op voorhand niet kan worden uitgesloten dat dit nieuw 
gebleken feit of deze veranderde omstandigheid kan afdoen aan het eerdere 
besluit van 5 november 2009 . De minister betoogt daartoe dat, afgezien van 
het gegeven dat een EU-staat geen officieel nationaliteitsdocument is en de 
vreemdeling hiermee zijn gestelde Iraakse nationaliteit niet heeft aangetoond, 
de voorzieningenrechter niet heeft onderkend dat de EU-staat niet kan 
afdoen aan het besluit van 5 november 2009 , omdat deze alleen betrekking 
heeft op de nationaliteit van de vreemdeling en niet kan dienen ter 
weerlegging van de conclusie van de taalanalyse van 8 mei 2009 inzake zijn 
herkomst en het mede daarop gegrondveste standpunt dat zijn asielrelaas 
ongeloofwaardig is. Aangezien zich geen nieuw gebleken feit of veranderde 
omstandigheid voordoet, hoefde hij evenmin te beoordelen of de gestelde 
omstandigheid kan afdoen aan het eerdere besluit in zoverre daarin is 
geweigerd de vreemdeling een verblijfsvergunning te verlenen op grond van 
artikel 29 , eerste l id, aanhef en onder b, van de Vreemdelingenwet 2000 
(hierna: de V w 2000) , aldus de minister. 

2 . 1 . 1 . Uit de jurisprudentie van de Afdeling (zie onder meer de uitspraak 
van 6 maart 2008 in zaak nr. 2 0 0 7 0 6 8 3 9 / 1 ; www.raadvanstate.nl) vloeit 
voort dat, indien na een eerder afwijzend besluit een besluit van gelijke 
strekking wordt genomen, door het instellen van beroep tegen het laatste 
besluit niet kan worden bereikt dat de bestuursrechter dat besluit toetst, als 
ware het een eerste afwijzing. Dit uitgangspunt geldt niet alleen voor 
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besluiten genomen naar aanleiding van een nieuwe aanvraag, maar ook voor 
besluiten op een verzoek om terug te komen van een al dan niet op aanvraag 
genomen besluit (zie onder meer de uitspraak van de Afdeling van 
4 mei 2005 in zaak nr. 2 0 0 4 0 6 3 2 0 / 1 ; www.raadvanstate.nl). Slechts indien 
en voor zover in de bestuurlijke fase nieuw gebleken feiten of veranderde 
omstandigheden zijn aangevoerd, dan wel uit het aldus aangevoerde kan 
worden afgeleid dat zich een relevante wijziging van het recht heeft 
voorgedaan, kunnen dat besluit, de motivering ervan en de wijze waarop het 
tot stand is gekomen door de bestuursrechter worden getoetst. 

2 .1.2. Onder nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden 
moeten worden begrepen feiten of omstandigheden die na het eerdere 
besluit zijn voorgevallen of die niet vóór dat besluit konden en derhalve 
behoorden te worden aangevoerd, alsmede bewijsstukken van reeds eerder 
gestelde feiten of omstandigheden, die niet vóór het nemen van het eerdere 
besluit konden en derhalve behoorden te worden overgelegd. Is hieraan 
voldaan, dan is niettemin geen sprake van feiten of omstandigheden die een 
hernieuwde rechterlijke toetsing rechtvaardigen, indien op voorhand is 
uitgesloten dat hetgeen alsnog is aangevoerd of overgelegd aan het eerdere 
besluit kan afdoen. 

2 .1 .3 . De vreemdeling heeft eerder, op 11 november 2008 en 
16 november 2010 , aanvragen ingediend tot verlening van een 
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde t i jd. Bij besluiten van respectievelijk 
5 november 2009 en 24 november 2010 zijn deze aanvragen afgewezen. 
Het besluit van 2 februari 2011 is van gelijke strekking als de onderscheiden 
besluiten van 5 november 2009 en 24 november 2010, zodat op het tegen 
dat besluit ingestelde beroep voormeld beoordelingskader van toepassing is. 

2 .1 .4 . Aan onderhavige aanvraag heeft de vreemdeling ten grondslag 
gelegd dat voor zijn uitzetting naar Irak een EU-staat is opgemaakt en dat 
hiermee zijn Iraakse nationaliteit is komen vast te staan. (Hij betoogt dat hij 
bij terugkeer naar Irak vanwege het feit dat hij christen is een reëel risico 
loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
(hierna: het EVRM). Voorts doet zich in Irak volgens hem de uitzonderlijke 
situatie voor, bedoeld in artikel 15, aanhef en onder c, van richtlijn 
2004/83/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake 
minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en 
staatlozen als vluchtelingen of als personen die anderszins internationale 
bescherming behoeven, en de inhoud van de verleende bescherming. 

2 .1 .5 . Volgens paragraaf C4/3.6.2 van de Vreemdelingencirculaire 2000 
(hierna: de Vc 2000) zijn voor de beoordeling van een asielaanvraag 
documenten die de identiteit, nationaliteit, reisroute en het asielrelaas van 
een vreemdeling onderbouwen van belang. Het document waarmee de 
nationaliteit kan worden onderbouwd is een paspoort of een ander door de 
overheid afgegeven document met pasfoto waarin staat dat de asielzoeker 
de nationaliteit van het desbetreffende land bezit. 
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2.1.6. De voorzieningenrechter heeft niet onderkend dat een EU-staat, die 
volgens paragraaf A4 /4 .2 .2 van de Vc 2000 wordt afgegeven door de 
Nederlandse overheid, geen document is als bedoeld in paragraaf C4/3.6.2 
van de Vc 2000 . Deze wordt immers niet afgegeven door de autoriteiten van 
het land van herkomst en is bedoeld als eenmalig reisdocument bij de 
terugkeer naar het land van herkomst of een ander land. De vreemdeling kan 
met dit document derhalve zijn nationaliteit niet aantonen, zodat zich in 
zoverre geen nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid voordoet. 
Gelet hierop en gezien het in 2.1.2. weergegeven beoordelingskader, behoeft 
de vraag of op voorhand is uitgesloten dat de Iraakse nationaliteit van de 
vreemdeling aan de eerdere besluiten kan afdoen, geen bespreking. 

Het vorenstaande laat onverlet dat de vreemdeling, indien hij 
daadwerkelijk wordt uitgezet naar Irak, hetgeen thans niet vaststaat, 
daartegen ingevolge artikel 72 , derde l id, van de V w 2000 bezwaar kan 
maken, waarbij hij zijn vrees om vanwege zijn geloof te worden blootgesteld 
aan een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM alsmede de 
algehele veiligheidssituatie in Irak aan de orde kan stellen. 

De grieven slagen. 

2.2. Het hoger beroep is kennelijk gegrond. De aangevallen uitspraak 
dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te 
doen, wordt overwogen dat, nu in hetgeen overigens is aangevoerd geen 
nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn gelegen, zich 
evenmin een voor de vreemdeling relevante wijziging van het recht voordoet 
en voorts niet is aangevoerd dat sprake is van bijzondere feiten en 
omstandigheden, als bedoeld in overweging 45 van het arrest van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 19 februari 1998 in zaak nr. 
145 /1996 /764 /965 , Bahaddar tegen Nederland (JV 1998/45), voor 
rechterlijke toetsing van het besluit van 2 februari 2011 geen plaats is. Het 
beroep dient reeds hierom ongegrond te worden verklaard. 

2.3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
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3. Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Recht doende in naam der Koningin: 

i. verklaart het hoger beroep gegrond; 
II. vernietigt de uitspraak van de voorzieningenrechter van de 

rechtbank 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Amsterdam, van 
4 maart 2011 in zaak nr. 11 /3730; 

III. verklaart het door de vreemdeling bij de rechtbank in die zaak 
ingestelde beroep ongegrond. 

Aldus vastgesteld door mr. H.G. Lubberdink, voorzitter, en 
mr. G. van der Wiel en mr. N. Verheij, leden, in tegenwoordigheid van 
mr. H.W. Dekker, ambtenaar van staat. 

w . g . Lubberdink w . g . Dekker 
voorzitter ambtenaar van staat 

Uitgesproken in het openbaar op 20 september 2011 

563 . 
Verzonden: 20 september 2011 

Voor eensluidend afschrift, 
de secretaris van de Raad van State, 

mr. H.H.C. Visser 
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uitspraak 
RECHTBANK ' S - G R A V E N H A G E 

Sector Bestuursrecht 

ZUtinghoudende te Amsterdam 

zaaknummers: AWB 11/3732 (voorlopige voorziening) 
AWB 11/3730 (bodem) 

V-nr: 

uitspraak van de vooi^eningerirechter 

In het ge-ding tussen: 

geboren op , van Iraakse nationaliteit, verzoeker, 
gemachtigde: rar. IM. Zuidhoek, advocaat te Groningen, 

en: 

de minister VQoir Inixolgratie en Asiel, 
verweerder, 
gemachtigde: mr. E de Jong, werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. 

Procesverloop 

Bij 'besluit van 2 februari 2ÛJ1 heeft verweerder de aanvraag van verzoeker tot verlening van 
een verblijfsver^inhing voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingen
wet (Vw) 20QÖ afgewezen! Tegen dit besluit heeft verzoeker bij beroepschrift van 2 februari 
2011 beroep Ingesteld bü de rechtbank 

Btf brief van eveneens 2 februari 20U heeft verzoeker verzocht een voorlopige voorziening 
te treffen die ertoe strekt de uitzetting te verbieden totdat op het beroep fe beslist 

Bet onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 4 maart 2011. Verzoeker k verschenen, 
bijgestaan door z(jn gemachtigde. Verweerder is vertegenwoordigd door zyn voornoemde 
gemachtigde. Ook was ter zitting aanwezig M. Essebaf, tolk Arabisch, 

De voorzierdngeorechter heeft het onderzoek ter zitting gesloten. 

Fetten en asielrelaas 

Op 11 november 2008 heeft verzoeker voor het eerst een aanvraag om verlening van een 
yerblflftvergunning asiel ingediend, B ij besluit van 5 november 2009 beeft verweerder de 
aanvraag afgewezen, omdat verzoeker, gelet op door hem overgelegde valse identiteits
documenten en een rapport taalanalyse van Bureau Land en Taal van 8 mei 2009, de door 
hem Opgegeven identiteit en nationaliteit niet aannemelijk heeft gemaakt. Als gevolg daarvan 
wordt verzoekers asielrelaas ongeloofwaardig geacht Het hiertegen gerichte beroep is bij 
uitspraak van deze rechtbank, ztrclngsplaats Groningen, van 19 augustüJ 2010 (AWB 
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09/44346) ongegrond verklaard 

Op 16 november 2010 heeft verzoeker een tweede aanvraag om verlening van een 
verblijfsvergunning asiel ingediend, onder overlegging van een Iraakse identiteitskaart uit 
1993. Uit documentenonderzoek Is gebleken dat deze identiteitskaart een hoogst-
waarschijnlijk echt document betreft. Bij besluit van 24 november 2010 heeft verweerder de 
aanvraag op grond van artikel 4'.$ van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) afgewezen, 
omdat - zakelijk weergegeven - niet is vast te stellen of het document op verzoeker 
betrekking heeft en de identiteitskaart voorla stamt uit 1993 en verzoeker niet aannemelijk 
heeft gemaakt dat bij deze niet eerder had kunnen overleggen. Deze kaart kan dus niet 
afdoen aan de conclusie In het eerdere besluit dat eiser zjfn identiteit en nationality niet 
aannemelijk heeft gemaakt. Bij Uitspraak van deze rechtbank, zittingsplaata Groningen, van 
15 december 2010 (AWB 10/40756) Is het hiertegen gerichte beroep ongegrond verklaard. 

Op 27 januari 2011 heeft verzoeker onderhavige aanvraag ingediend. Aan de aanvraag heeft 
verzoeker ten grondslag gelegd dat thans is komen vest te staan dat hjj de Jraakse 
nationaliteit heeft, nu de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) hem op 7 maart 2011 zat 
uitzetten naar Irak met behulp van een EU-staat. Omdat verzoeker christen is, vreest htf te 
worden vermoord in Irak. In Irak worden aanslagen gepleegd, waarvan met name christenen 
het doelwit gyn. Ook is de algemene veiligheidssituatie In Irak is erg slecht, zodat hij ook 
slachtoffer zal worden van het willekeurige geweld aldaar. 

Overwegingen 

L Aan de orde is de vraag of er aanleiding bestaat de gevraagdeyoorzlening te treffen. Een 
dergelijke voorziening kan op grond van artikel 8:81 van de Àwb worden getroffen indien . 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

2. Op grond van artikel 8:86 van de Awb heeft de voorzieningenrediter na behandeling ter 
zitting van het verzoek om een voorlopige voorziening de bevoegdheid om, indien hfl van 
oordeel ü dat nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de 
zaak, onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak. Partijen zijn op deze bevoegdheid 

• gewezen. 

3. De vooaleningenrechter stelt vast dat verzoeker tweemaal eerder een aanvraag om een 
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft ingediend, die zijn afgewezen. De 
onderhavige aanvraag ia dus een herhaalde aanvraag. 

4. Ingevolge artikel 4;6, eerste lid, van de Awb is de aanvrager In geval van een herhaalde 
aanvraag gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden (nova) te 
vermelden. Uit vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(de Afdeling) vloeit voort dat voor do beoordeling van een besluit op een herhaalde ' *• 
aanvraag, de voorzjefitogenrcchfer, los van de stellingen van partijen, direct moet treden in 
de vraag of aan de aanvraag nova ten grondslag zijn gelegd. Onder nova moeten onder meer 
worden verstaan feiten of omstandigheden die niet voor het nemen van het eerdere besluit 
konden en behoorden te worden aangevoerd, alsmede stukken die kunnen dienen ter 
ondersteuning van reeds eerder aangevoerde feiten of omstandigheden die niet voor het 
nemen van het eerdere besluit konden en behoorden te worden overgelegd. Is hieraan 
voldaan, dan is niettemin geen sprake van nova die een hernieuwde rechterlijke beoordeling 
rechtvaardigen, indien op voorhand fs uitgesloten dat wat alsnog is aangevoerd of overgelegd 
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kan afdoen aan het eerdere besluit en de overwegingen waarop dat rust. 

5. Gelet op het vorenstaande ziet de voonóenin^enrechter zich gesteld voor de vraag of 
sprake Is van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden als hiervoor bedoeld. 

6.1. Eiser heeft gesteld dat sprake is van nova, zodat zijn aanvraag niet op grond van artikel 
4:6 van ds Awb afgewezen had kunnen worden. De nova bestaan hieruit, dat verzoeker op 
maandag 7 maart 2011 zal worden uitgezet naar Irak met behulp van een £U*sfaac. Daaruit 
blijkt dat verzoeker wel degelijk de Iraakse nationaliteit heeft, Dat feit kan afdoen aan het 
eerdere besluit van 5 november 2009. 

6.2 Verweerder heeft in het voornemen van 31 januari 2011 aangevoerd dat geen sprake is 
van nova, omdat verzoeker met het voorgaande nog immer zijn gestelde herkomst en 
afkomst niet aannemelijk heeft gemaakt. Mede gelet op het rapport taalanalyse van 
8 mei 2009, waarin is geconcludeerd dat eiser eenduidig niet te herleiden is tot de spraak- en 
cultuurgemeenschap binnen Irak, en ds uitspraken van deze rechtbank, zltcingsplaats 
. Groningen, van 19 augustus 2010 en 15 december 2010, wordt Irak; niet als verzoekers land 
van herkomst beschouwd. De omstandigheid dat verzoeker naar Irak zal worden uitgezet 
doet niet af aan het eerdere besluit van 5 november 2009, nu een EU-staat niet kan dienen ter 
weerlegging van de conclusie van de taalanalyse inzake verzoekers herkomst en het daarop 
gebaseerde standpunt dat verzoekers asielrelaas Ongeloofwaardig is. Verweerder verwijst 
naar een uitspraak van de Afdeling van 12 maart 2008 (UN: BC716Ä). Ter zitting heeft 
verweerder aanvullend aangevoerd dat, hoewel verzoeker naar Irak zal worden uitgezet met 
behulp van een EU-staat en de Iraakse autoriteiten verzoeker zullen toelaten tot Irak, 
daarmee nog altijd niet verzoekers nationaliteit aannemelijk is gemaakt. 

De voorzieningenrechter overweegt als volgt, 

6.3. Hoofdstuk A4/4.2.2 van de Vreêiridellngeneirculaire 2Q00-bepaalt het volgende; 

In voorkomende gevallen kan het vertrek uit }federUtnd plaatsvinden met behulp 
van een EU-stàat als bedoeld in de Aanbeveling van de Raad van 30 november 
1994 betreffende de aanneming van een standâard~relsdocument voor dû 
verwijdering van onderdanen van derde tanden (Publicatieblad Nr, Ç 274 van 
19/09/1996 bit J8'19, tie model M80), Dit document wordt afgegeven door de 
Nederlandse overheid indien de nationaliteit van de vreemdeling voldoende 
aannemelijk is (vet gemaakt door rechtbank). De EU-staat kan worden gebruikt bij 
terugkeer naar het land van herkomst maar in voorkomende gevallen ook bij de 
terugkeer naar een ander land. Tevens kan het document worden gebruikt als 
ondersteunend reisdocument bjj overdracht naar andere Europese landen. 

Bij gebruikmaking van een EU-staat in Het kader y'an het vertrek uit Nederland 
dient aan de volgende - cumulatieve - voorwaarden voldaan te tfjn: 

het is niet mogelijk gebleken tijdig een (vervangend) reisdocument te 
verkrijgen van de betreffende (feireljpce) autoriteiten in het land van herkomst 
of een derde land, of er zijn met de autoriteiten van het desbetreffende tand. 
afspraken gemaakt over hei gebndk van de EU-staat; 
er bestaan één of meerdere aanwijzingen op grond waarvan de nationaliteit en, 
in voorkomende gevallen, de identiteit van de betrokken vreemdeling 

Nr. 1543 P. 11/14 

Pagina 3 van 6 

— -~ 



I I . M r t . 201116:52. SBK VKttMÜtLINGtN - Nr. 1543 P. 12/14 

Zaaknummers; AWB U/3732 en AWB11/3730 Inzake Pagina 4 van 6 

aangenomen kan worden; 
- er bestaat een redelijke kans dat de betrokken vreemdeling.wordt toegelaten in 

het land waar hij naar terug dient te Wen, 

In aile gevallen vindt afgffte van een Bü-staat plaats doar de DT&V. Het verdient 
aanbeveling om, Indien aanwezig, bff de EU-staat, (kopieën van) 
idenrtteittfondersteunende) documenten te voegen, zoals een rijbewijs of 

• geboorteakte. De (kopteen van deze) documenten mogen geen asielgerelateerde 
informatie bevatten. 

6.4. Daarnaast heeft verzoeker in de bcroepsgronden en ter zitting aangevoerd, dat in een 
uitvoerig gesprek met de DT&.V, deze - In de persoon van de heer 7, Blatter - de procedure 
met betrekking tot een EU-s taai heeft toegelicht en heeft verklaard dat ten aanzien van 
verzoeker, tezamen meteen laissez^ ssser opdracht ook een naiionalfteltsverklaiing en een 
identiteitskaart uit Irak zijn roegezonden aan de Iraakse autoriteiten. Verweerder heeft het 
voorgaande niet betwist, 

6.5. De Yoorzieningenrechter Is van oordeel dat, nu er een EU-staat is Opgemaakt voor efeer 
en hQ naar Irak zal worden uitgezet, voldoende aarmemelQk ia gemaakt dat verzoeker de 
Iraakse nationaliteit heeft. De rechtbank verwijst hierbij naar voormeld beleid van 
verweerder, in combinatie met het relt dat eiser een authentiek identiteitsdocument had dat, 
hoewel in de tweede asielprocedure is geoordeeld dat niet was gebleken dat het document op 
verzoeker betrekking had, door verweerder is gebruikt om verzoeken uitzetting naar t ak 
met behulp van een EU-staat mogelijk te maken. Het aannemelijk worden van. verzoekers 
Iraakse nationaliteit U naar het oordeel van de voorzieningenieehter eennieuwe 
omstandigheid tea opzichte van het eerdere besluit van 5 november 2Ó09. 

6.6. De voorzierdngenrechter ziet zich vervolgens gesteld voor do vraag of op voorhand is 
uitgesloten dat deze nieuwe omstandigheid kan afdoen aan het eerdere besluit, Kaar het 
oordeel van de' vooreienüigenrechter kan verweerder worden gevolgd in zijn betoog dat deze 
omstandigheid voor wat betreft verzoekers asielrelaas, dat in Irak dan wel In Syria is 
gesitueerd, niet kan afdoen aan het eerdere besluit. De Iraakse nationaliteit van verzoeker kan 
niet afdoen aan de conclusie van de taalanalyse van 8 mei 2009 over de herkomst van 
verzoeker. Do rechtbank verwijst naar de door verweerder aangehaalde uitspraak van de 
Afdeling van 12 maart 2008. 
Echter, naar het oordeel Van de voorzienfngenrechter is niet uitgesloten dat de Iraakse 
nationaliteit van verzoeker kan afdoen aan het eerdere besluit, voor wat betreft de stelling 
van verzoeker dat lüj christen is en zijn beroep op de slechte positie van christenen in Irak, 
alsmede het beroep van verzoeker op de algehele slechte veiligheidssituatie in Irak. op grond 
waarvan h(j meent by terugkeer naar Irak een reëel risico te lopen op ernstige schade. De 
vergelijking met de zaak In voornoemde uitspraak van de Afdeling gaat op dit punt niet op, 
Ih die zaak ging het er juist om dat het asielrelaas zich afspeelde in het land van herkomst 
Omdat het land van herkomst vanwege de taalanalyse niet duidelijk was, kon ook het relaas 
dat zich in dat gestelde land van herkomst afspeelde niet geloofwaardig worden geacht hl 
onderhavige zaak gaat het echter om het gestelde feit dat hy christen Is en de algehele 
situatie in Irak. Ih dat kader fs niet van belang wat het herkomstland is van verzoeker. 

6.7, Gelet op het voorgaande kan niet op voorhand worden uitgesloten dat de Iraakse 
nationaliteit van verzoeker kan afdoen aan het eerdere besluit van 5 november 2009, zodat de 
voorzleningenrechter het bestreden besluit kan beoordelen. Oelet op het voorgaande heeft 
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SßR VREEMDELINGEN 

Zaaknummers: AWB 11/3732 en AWB11/3730 make Pagbia 5 van 6 

verweerder de aanvraag van verzoeker (en onrecht« onder toepassing van artikel 4:6 van de 
Awb afgewezen. 

7, Uit het voorgaande volgt tevens dat nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bedragen aan 
de beoordeling van de hoofdzaak en dat deze slechts in gegrondvexüaring van hét beroep 
kan eindigen. De vooizieniugenrechter beslist dan ook met toepassing van artikel 8:86 van 
de Awb onmiddellijk op dat beroep. Op grond van het voorgaande zal de voorzieningen-
rechter het beroep gegrond verklaren, het bestreden besluit wegens schending van artikel 
3:46 van de Awb vernietigen en verweerder opdragen een nieuw besluit op de aanvraag te 
nemen. Het voorgaande betekent eveneens dat verzoeker gelet op artikel 3.1 van het 
Vreemdellngeubeshilt 2000 de nieuwe beslissing op zijn aanvraag mag afwachten en de 
geplande vlucht van maandag 7 maart 2011 geen doorgang kan vinden. 

8, Het voorgaande brengt verder mee dat de vaorziennigenrechter het verzoek om een 
voorlopige voorziening wegens gebrek aan belang afwijst. 

9, Gelet op de gegrondverklaring van het beroep veroordeelt da voofzlentagenrechter 
verweerder met toepassing van artikel 8:84, vierde lid in samenhang met artikel 8:75 van de 
Awb, als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die verzoeker in verband met do 
behandeling van beide zaken bij de rechtbank rtdelykerwys heeft moeten maken. Deze 
kosten zijn op de voet van het bepaalde in het Besluit proceskosten bestuursrecht vastgesteld 
0p € 1311,- als kosten van verleende rechtsbijstand (1 punt voor het beroepschrift, 1 punt 
voor de voorlopige voorziening, 1 punt voor het verschenen ter zitting, waarde per punt 
€437,«, wegingsfactor 1), 
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Beslissing 

De vootzieMugeniechter, 

\xi de zaak geregistreerd onder nummer AWB L1/3730, 

Verklaart het beroep gegrond; 

vernietigt bot bestreden besluit; 

draagt verweerder op een nieuw bestuit te nemen op de aanvraag van 27 januari 2011 
met inachtneming van deze uitspraak, 

In de zaak geregistreerd onder nummer AWB 11/3732, 

wijat het verzoek om een voorlopige Yoonieniûg af; . . 

in beide zaken, 

veroordeelt verweerder in do proceskosten, begroot op € 1311 •- (zegge: 
duiaenddrlehonderdelf euro), te betalen door verweerder aan verzoeker. 

Deze uitspraak is gedaan op 4 maart 2011 door mr. J.T.H. Zimmerman, rechtet, in 
tegenwoordigheid van mr. E. A Kreb, griff 1er, en bekendgemaakt door verzending aan 
partijen op de hieronder vermelde datum. 

De voorzleningenrechter 

C i — * ^ -

AWRONÛÏ! 

ft 
SSSSSÊaiw** 

DEOBff?^«. 

Afschrift verzonden op: 

Cone,: EK 
Coll.:AS 
D:B 

Tegen de uitspraak in beroep kunnen partijen binnen één^ékjni verzending van een afschrift van 
dezenUspraak hoger beroep instellen bij de Mdeüng^rótuursi chapraak van de Raad van Siate 
(adrts/Riad van State, Afdaling bestuursrechtspraak, Hoger ù oep vreemdelingenzaken. Postbus 

" i BC 's-Gravenhage). Naast de vereisten waaraan ïA beroepschrift moet voldoen op grond 
'artikel 6:5 van dt Awb (zoals het overleggen van een afschrift van deze uitspraak) dient het 

beroepschrift ingevolge artikel 85, eewte lid, van do Vw 2000 een of meer grieven (e bevatten. Artikel 
&6 van de Awb (hewel verzuim) U niet van toepassing. 
Tegen de uitspraak op het verzoek om een voorlopige voorziening staat g^cû rechtsmiddel open. 
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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Vreemdelingenzaken  

Postbus 20019 I RAAD VAN STATE 
2500 EA 's-GRAVENHAGE 

J" - INGEKOMEN 

'i I t J MRT 2011 

Hoger beroepschrift 

vreemdelingenzaken 

ZAAKNRaö' 

AAN: 

BEHANDELD-nn: pA» 

Van: 
de Minister voor Immigratie en Asiel 
te 's-Gravenhage, 
appellant 
gemachtigde: mr. B.M. Kristel 
ambtenaar ten departemente 

Tegen: 
de uitspraak van de voorzlenlngenrechter, zlttinghoudende te Amsterdam, 
van 4 maart 2011 
met kenmerk AWB 11/3730 

Inzake; 
met IND-kenmerk 0811-11-1111 

aan te dulden als verweerder 
gemachtigde: mr. I.M. Zuidhoek 
advocaat te 9724 AG Groningen, 
aan het Zuiderpark 12 

rrecesïcrteflïnffaDnJfgins 

Prtcel ProccsveilegeimiJiriüglng 

Pmtbux 3SF2a 7500 GC Dan Haag 

CofriBctpEnmin: 

mr. f. de Jong 

T E L { D 7 D ) T 7 9 4 8 S 9 
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Ministerle van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

Immigratie- en Naturalisatiedienst 

PotódfM Postbus 30120,2500 GC Den H»g 

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 
Postbus 20019 
2500BA 'S-GRAVENHAGE 

Ortdardw! Procesvertegenwoordiging 
Cofiattpettuoa mr. E. dB Jong 

DooddssnumonerfB) (070)7794859 
D«tum 11 maart 2011 

DoöfunuiTimer Oßll-11-UU 
Utffcanmeric 

B|jb0&(n) 1 
Onderwstp . Hoger beroep Minister voo 

RAAD VAN STATEJ 
INGEKOMEN ^m$m 

1 1 MRI20JJI 
tS® 

WAKUfl. 

AAM: 

BEHANDELD: DO; m. 

Hierbij ontvangt u het hoger beroepschrift tegen de uitspraak van de 
vooizieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenliage, 2lttInghoudende te 
Amsterdam, van 4 maart 2011, verzonden op 4 maart 2011, met kenmerk 
AWB 11/3730, 

De machtiging tot het instellen van het hoger beroep la bijgevoegd. 

Voor tover griffiegeiden verschuldigd zijn machtig Ik u deze van de bij u lopende 
rekening-courant van de Immigratie- en Naturalisatiedienst af te schrijven. 
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1. Inleiding 

1.1. De Minister komt in hoger beroep van de uitspraak van de voorzieningen-
rechter van de rechtbank 's-Gravenhage, zlttlnghoudende te Amsterdam, 
van 4 maart 2011, verzonden op 4 maart 2011, met kenmerk AWB11/3730 
{productie), In welke zaak de voorzieningenrechter het beroep tegen de 
beschikking van 2 februari 2011 gegrond heeft verklaard, deze beschikking 
heeft vernietigd, de Minister heeft opgedragen om met inachtneming van de 
uitspraak een nieuw besluit te nemen op de aanvraag en de Minister in de 
proceskosten heeft veroordeeld. 

2. Achtergronden 

2.1. Op 11 november 2006 heeft verweerder een aanvraag toe het verlenen van 
een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28, 
eerste lid, Vw ingediend. 

2.2. Bij besluit van 5 november 2009 beeft de Minister deze aanvraag afgewezen. 

2.3. Bij uitspraak van 19 augustus 2010. kenmerk AWB 09/44346, heeft de 
rechtbank 's-Gravenhage, nevenzlttingsplaats Groningen, het hiertegen 
door verweerder Ingestelde beroep ongegrond verklaard. 

2.4. Op 16 november 2010 heeft verweerder een opvolgende aanvraag om een 
verblijfsvergunning asiel bepaalde ttjd ais bedoeld in artikel 28, eerste lid, 
Vw, Ingediend.' 

2.5. Bij besluit van 24 november 2010 heeft de Minister deze aanvraag 
afgewezen. . 

2.6. Bij uitspraak van IS december 2010, kenmerk AWB 10/40756, heeft de 
rechtbank 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Groningen, het hiertegen 
door verweerder ingestelde beroep ongegrond verklaard. 

2.7. Op 27 Januari 2011 heeft verweerder voor de derde maal een aanvraag om 
een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28, eerste 
lid, Vw, ingediend. 

2.8. Bij besluit van 2 februari 2011 heeft de Minister deze aanvraag afgewezen. 

2.9. Bij de thans bestreden uitspraak heeft de rechtbank 's-Gravenhage, 
zlttlnghoudende te Amsterdam, het hiertegen door verweerder ingestelde 
beroep gegrond verklaard, bet besluit van 2 februari 2011 vernietigd en 
bepaald zoals hierboven onder 1.1. is weergegeven. 
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3. Grieven 

Griefl 

3.1. Ten onrechte overweegt de voorzieningenrechter In rechtsoverweging 6.5. 
op pagina 4 van de bestreden uitspraak; 

"De voorxieningenrechter Is van oordeel dat nu er een EU-staat is 
opgemaakt voor eiser en hij naar Irak zal worden uitgezet, voldoende 
aannemelijk f i gemaakt dat verzoeker de Iraakse nationaliteit heeft. De 
rechtbank verwijst hierbij naar voormeld beleid van verweerder, in 
combinatie met het fett dat eiser een authentiek identiteitsdocument had 
dat, hoewel ID de tweede asielprocedure li geoordeeld dat niet was gebleken 
dat het document op verzoeker betrekking had, door verweerder Is gebruikt 
om verzoekers uitzetting naar Irak met behulp van eon EU-staat mogelijk te 
maken. Met aannemelijk worden van verzoeken Iraakte nationaliteit is naar 
het oordeel van de voorzteningenrecb ter een nieuwe omstandigheid ten 
opzichte van het eerdere besluit van 5 november 2009." 

Grlef2 

3.2. Ten onrechte overweegt de voorzleningenrechter fn rechtsoverweging 6.6. 
op pagina 4 van de bestreden uitspraak: 

"(..-) Echter, naar het oordeel van de voorztenfngeorecbterfs niet 
uitgesloten dat de Iraakse nationaliteit van verzoeker kan afdoen aan het 
eerdere besluit, voor wat betreft de stelling van verzoeker dat hij duiiten is 
en aijn beroep op de slechte positie van christenen In Irak, op grond 
waarvan ht| meent bij terugkeer naar Irak een reïel risico te lopen op 
ernstige schade. De vergelijldngmet de zaak in voornoemde uitspraak van 
de Afdeimg-dlt benalt deulspraak van 12 maart 2006, w. 200800060/i 
(opmerking Minister) - gaat op dit punt niet op. In die zaak ging het er juist 
om dat bet asielrelaas zich afspeelde in het land van herkomst Omdat hét 
land van herkomst vanwege de taalanalyse ntet duidelijk was« kon ook het 
relaas dat zich in dat gestelde land van nerkomst afspeelde niet 
geloofwaardig worden geacht In onderhavige zaak gaat het echter om bet 
gestelde feit dat hij christen is en de algehele situatie In Irak. In dat kader la 
niet van belang wat het herkomstland Is van verzoeker.* 

Grief3 

3.3. Ten onrechte overweegt de vuorzlenlngenrechter In rechtsoverweging 6.7 
op pagina 4 van de bestreden uitspraak: 

"Gelet op het voorgaande kan niet op voorband worden ui tgestoten da t de 
haakse nationaliteit van verzoeker kan afdoen aan het eerdere besluit van 5 
november 2009. zodat de vootóentogenrechter het bestreden besluit kan 
beoonWm,Geletophctv<Kirgaan4«heoftverwerd9rdeflanvraagvan 
verzoeker ten onrechte onder toepassing van arükel 4:6 van de Awb 
afgewezen.' 

3.4. Op de hiervoor genoemde en bestreden overwegingen van de 
voorzienjngenrechter berusten de rechtsoverwegingen 7 en 9 op pagina 5 
van de bestreden uitspraak Gegrcmdbevindlng van de hiervoor 
geformuleerde grieven tast ook de geldigheid van deze rechtsoverwegingen 
aan. 

2 
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4. Toelichting op de grieven 

4.1. UU de Jurisprudentie van uw Afdeling (zie onder meerde uitspraak van 6 ' 
maart 2008 in zaak ar. 200706839/1, www.raadvanstate.nll vloeit voort dat, 
indien na een eerder afwijzend besluit een besluit van gelijke «trekking 
wordt genomen, door het instellen van beroep tegen het laatste besluit niet 
kan worden bereikt dat de bestuursrechter dat besluit toetst, als ware het 
een eerste afwijzing. Dit uitgangspunt geldt niet alleen voor besluiten 
genomen naar aanleiding van een nieuwe aanvraag, maar ook voor 
besluiten op een verzoek om terug te komen van een al dan niet op aanvraag 
genomen besluit (zie onder meer de uitspraak van uw Afdeling van 4 mei 
2005 in zaak nr. 200405320/1. www.faadvan8tate.nft. Slechts Indien en voor 
zover in de bestuurlijke fase nieuw gebleken feiten of veranderde 
omstandigheden zijn aangevoerd, dan wel uit het aldus aangevoerde kan 
worden afgeteld dat zfch een relevante wijziging van het recht heeft 
voorgedaan, kunnen dat besluit, de motivering ervan en de wijze waarop het 
tot stand is gekomen door de bestuursrechter worden getoetst. 

42. Onder nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden In de zin van 
artikel 4:6 van de Awb moeten worden begrepen feiten of omstandigheden 
die na bet eerdere besluit zijn voorgevallen of die niet vóór dat besluit 
konden en derhalve behoorden te worden aangevoerd, alsmede 
bewijsstukken van reeds eerder gestelde feiten of omstandigheden, die niet 
vóór het nemen van het eerdere besluit konden en derhalve behoorden te 
worden overgelegd. Is hieraan voldaan, dan Is niettemin geen sprake van 
feiten of omstandigheden die een hernieuwde rechterlijke toetsing 
rechtvaardigen, indien op voorhand is uitgesloten dat hetgeen alsnog is 
aangevoerd of overgelegd aan het eerdere besluit kan afdoen. 

4.3. Bij besluit van S november 2009 is een eerdere aanvraag van verweerder om 
hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen. 
In dat besluit heeft de Minister zich onder verwijzing naai het voornemen 
tot afwijzing van de asielaanvraag op het standpunt gesteld dat, gelet op de 
conclusie van de taalanalyse van 8 mei 2009 dat verweerder, anders dan hij 
heeft gesteld, eenduidig nf et te herleiden is tot de spraak- en 
cultuurgemeenschap binnen Irak, hij zijn Identiteit, nationaliteit en 
herkomst niet aannemelijk heeft gemaakt, zodat ook zijn asielrelaas 
ongeloofwaardig is. BIJ uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage, 
nevenzlttlngsplaats Groningen, van 19 augustus 2010, AWB 09/44346, is het 
daartegen door verweerder ingestelde beroep ongegrond verklaard. 
Hiertegen is geen hoger beroep ingesteld, zodat het besluit van 5 november 
2009 fn rechte onaantastbaar is geworden. 

4.4. Op 27 januari 2011 beeft verweerder de onderhavige, opvolgende 
asielaanvraag ingediend. In de namens verweerder tegen het voornemen tot 
afwijzing van deze aanvraag ingediende zienswijze wordt gewezen op het 
feit dat er Inmiddels door de Minister een zogenaamde EU-staat is 
opgemaakt ten behoeve van de uitzetting van verweerder naar Irak. 
Verweerder stelt naar aanleiding hiervan dat zijn gestelde Iraakse 
nationaliteit hierdoor vast staat en dat dit een nieuw feit Is in de zin van 
artikel 4:6 Awb. In de thans bestreden rechtsoverweging volgt dè 
voorzieningenrechter ten onrechte verweerder hierin. Immers, nog afgezien 
van het gegeven dat een EU-staat geen officieel natlonallteitsdocument is en 
verweerder hiermee zijn gestelde Iraakse nationaliteit niet ondubbelzinnig 
heeft aangetoond, heeft de voorzieningenrechter niet onderkend dat op 
voorhand is uitgesloten dat voormelde BU-staat kan afdoen aan het besluit 
van 5 november 2009. De EU-staat heeft immers alleen betrekking op de 
nationaliteit van verweerder en kan daarom niet dienen ter weerlegging van 
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de conclusie van de taalanalyse van 9 mei 2009 Inzake zijn herkomst en het 
mede daarop gebaseerde standpunt van de Minister dat zijn asielrelaas 
ongeloofwaardig Is. Oe voorzienüigenrechter heeft de EÜ-staat, althans de 
omstandigheid dat verweerders Iraakae natfonaltelt daardoor aannemelijk is 
geworden, dan ook ten onrechte aangemerkt als nieuw feit of veranderde 
omstandigheid, 

Vgl: 
< AbRS 12 maan 2008,200800060/1, svw.raadvaMtflte.nl: 
• AhRS 2a november 2007.200707103/1. wwwraarivanatflH» nl. 

4.5. Gelet op hetgeen hiervoor Is gesteld heeft de voorzieningenrechter eveneens 
ten onrechte overwogen dat niet op voorhand is uitgesloten dat de nieuwe 
omstandigheid - fn de optiek van de voorzieningenrechter betreft dit dus de 
aannemelijk geworden Iraakse nationaliteit van verweerder- kan afdoen 
aan het eerdere besluit van 5 november 2009 omdat verweerder heeft 
gesteld dat hij christen Is en de positie van christenen fn Irak slecht is, 
alsmede omdat hij als Irakees, gelet op de algehele veiligheidssituatie In 
Irak, een reëel risico loopt op ernstige schade ais bedoeld In artikel 15c van 
de Défini tic richtlijn. Immers, In de optiek van de Minister Is de gestelde 
omstandigheid geen nieuw reit of veranderde omstandigheid in de zin van 
artikel 4-6 van de Awb, dus behoeft evenmin beoordeeld te worden of die , 
gestelde omstandigheid op voorhand kan afdoen aan het eerdere besluit en 
de overweging waarop dat rust. In dit kader Is overigens nog van belang dat 
verweerder bij zijn eerste asielaanvraag al had gesteld problemen te hebben 
ondervonden In Irak vanwege zijn christen zijn en dat dit asielrelaas 
ongeloofwaardig is geacht 

4.6. Gelet op al het bovenstaande heeft de voorzieningenrechter het beroep van 
verweerder ten onrechte gegrond verklaard. 

5. Conclusie 

5.1. De Minister concludeert tot gegrondverklaring van het hoger beroep, 
vernietiging van de bestreden uitspraak en ongegrondverklarlng van het 
door verweerder tegen het besluit van 2 februari 2011 ingestelde beroep. 

.Kristel, gemachtigde 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en KontHhijksrelattes 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Proces Procesvertegenwoordiging 
Pastbus30120,2500 GCDen Haag 
telefoon (070) 7795324 
telefax (070) 779 5506 
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