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ten. De uitspraken worden bevestigd voor het 
overige. Uit wat hiervoor in 11.1. tot en met 11.3. 
is overwogen volgt dat de beroepen van de vreem-
delingen ongegrond zijn. De staatssecretaris hoeft 
geen proceskosten te vergoeden.

Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:
I. verklaart de incidenteel hoger beroepen onge-
grond;
II. verklaart de hoger beroepen gegrond;
III. vernietigt de uitspraken van de rechtbank Den 
Haag, zittingsplaats Rotterdam, van 17 mei 2017 
in zaken nrs. 16/16525, 16/16521, 16/17721 en 
16/17723, voor zover de rechtbank de beroepen 
van de vreemdelingen gegrond heeft verklaard, de 
besluiten van 28  juni 2016 (zoals gewijzigd bij 
brief van 4 juli 2016), 5 juli 2016 en 14 juli 2016 
heeft vernietigd, de administratief beroepen ge-
grond heeft verklaard, de weigeringen om uitreis-
stempels aan te brengen heeft herroepen en heeft 
bepaald dat haar uitspraken in de plaats treden 
van de vernietigde besluiten;
IV. bevestigt die uitspraken voor het overige;
V. verklaart de door de vreemdelingen ingestelde 
beroepen ongegrond.

Bijlage I
Overwegingen van het Hof in het arrest van 5 fe-
bruari 2020, ECLI:EU:C:2020:76, voor zover van 
belang:
(Zie «JV» 2020/50, r.o. 39 t/m 76; red.)

Bijlage II

Wettelijk kader

Schengengrenscode (Verordening 2016/399, PB 
2016, L 77)
Bijlage VI (Specifieke voorschriften voor de ver-
schillende soorten grenzen en de verschillende 
vervoermiddelen die voor de overschrijding van 
de buitengrenzen van de lidstaten worden ge-
bruikt) luidt:
‘[…]
3. Zeegrenzen
3.1. Controle op de zeescheepvaart - algemene 
controleprocedures
3.1.5. De gezagvoerder stelt de bevoegde autori-
teit tijdig in kennis van de afvaart van het vaartuig 

overeenkomstig de in de betrokken haven gelden-
de voorschriften.
[…]’

Vreemdelingenbesluit 2000
Artikel 4.13 luidt:
‘De tijdige kennisgeving van afvaart, bedoeld in 
punt 3.1.5. van bijlage VI van de Schengengrens-
code, wordt gedaan:
a. ten hoogste zes en ten minste drie uur vóór het 
daadwerkelijk vertrek van het schip;
b. indien het schip zich korter dan drie uur be-
vindt bij de grensdoorlaatpost waar de kennisge-
ving moet plaatsvinden, op een zodanig tijdstip 
dat de met de bediening van de grensdoorlaatpost 
belaste ambtenaar in staat is de door hem uit te 
oefenen personencontrole uit te voeren.’

17

Over uiterlijk in de bezwaarfase de relevante 
gegevens en bescheiden overleggen.

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State 
27 november 2020, 202001753/1/V3, 
ECLI:NL:RVS:2020:2823
(mr. Verheij, mr. Hoogvliet, mr. Drop)
Noot mr. dr. V.M. Bex-Reimert

Machtiging tot voorlopig verblijf. Gezinsher-
eniging. Syrië. Bezwaar, overleggen van 
stukken in. Documenten, authenticiteit. 
Gezinsleven. 

[EVRM art. 8; Awb art. 4:2 lid 2; Vb 2000 art. 
3.102 lid 1]Noot mr. dr. V.M. Bex-Reimert

Bij besluit van 9 november 2017 heeft de SvJ&V 
een aanvraag mvv uitoefenen gezinsleven in het 
kader van art. 8 EVRM bij meerderjarige zoon van 
de in Syrië verblijvende vreemdeling van 68 jaar 
oud, weduwe met medische klachten, afgewezen 
omdat de vreemdeling niet aannemelijk heeft ge-
maakt dat zij en haar zoon hebben samenge-
woond tot het vertrek van de zoon uit Syrië op 
15 oktober 2015. De door de vreemdeling overge-
legde stukken zijn daarvoor onvoldoende en haar 
andere zoon heeft in zijn asielprocedure verklaard 
dat zij in Libanon woont.
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1. De SvJ&V betoogt terecht dat de rechtbank ten 
onrechte heeft overwogen dat hij ondeugdelijk 
heeft gemotiveerd waarom geen waarde wordt 
gehecht aan de verklaring van 31  juli 2019. Die 
verklaring dateert immers van na het besluit op 
bezwaar. De SvJ&V heeft over de verklaring van 
19 mei 2019 in het besluit op bezwaar terecht het 
standpunt ingenomen dat deze slechts in kopie 
was overgelegd, zodat alleen al daarom niet van 
de authenticiteit kan worden uitgegaan. Hoewel 
de SvJ&V niet heeft onderkend dat de vreemde-
ling al voor het besluit op bezwaar een Engelse 
vertaling van de verklaring heeft overgelegd en 
hij dus van de inhoud kennis had kunnen nemen, 
doet dit niet af aan zijn standpunt omdat dat stuk 
ook een kopie is. Mede in aanmerking genomen 
dat het aan de vreemdeling is om aannemelijk te 
maken dat tussen haar en haar zoon familie- of 
gezinsleven als bedoeld in art. 8 EVRM bestaat en 
zij ter beoordeling daarvan ingevolge art. 4:2 lid 2 
Awb en art. 3.102 lid 1 Vb 2000 uiterlijk in de be-
zwaarfase de relevante gegevens en bescheiden 
moet overleggen, heeft de SvJ&V terecht van de 
vreemdeling verlangd dat zij de verklaring in ori-
gineel overlegt. Anders dan de rechtbank heeft 
overwogen, was de SvJ&V onder deze omstan-
digheden niet gehouden nader onderzoek naar de 
stukken te laten verrichten door Bureau Docu-
menten.
2. De rechtbank heeft overwogen dat uit de over-
gelegde stukken over de medische situatie van de 
andere zoon het beeld naar voren komt van een 
psychisch instabiel persoon met problemen waar-
van zeker niet is uitgesloten dat deze voor het ge-
hoor waren aangevangen en kort na het gehoor 
nog steeds speelden. De SvJ&V klaagt terecht dat 
de rechtbank hiermee ten onrechte een eigen me-
disch oordeel heeft gegeven. Daarbij wijst de 
SvJ&V er terecht op dat de overgelegde stukken 
dateren van na de asielprocedure van die zoon. In 
de stukken staat weliswaar informatie over de 
psychische problemen van de zoon, maar hieruit 
blijkt niet dat deze problemen invloed hebben 
gehad op zijn vermogen om coherent en consis-
tent te verklaren tijdens de asielprocedure. Deze 
stukken doen alleen al hierom geen afbreuk aan 
het MediFirst-advies. De SvJ&V is in zijn beoorde-
ling dan ook terecht uitgegaan van de verklarin-
gen van de andere zoon.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
appellant,

tegen
de uitspraak van de rechtbank Den Haag zp Arn-
hem, van 18 februari 2020 in zaak nr. 19/5723 in 
het geding tussen
de vreemdeling,
gemachtigde: mr. L.I. Siers,
en
de staatssecretaris.

Procesverloop
Bij besluit van 9 november 2017 heeft de staats-
secretaris een aanvraag om de vreemdeling een 
machtiging tot voorlopig verblijf (hierna: mvv) te 
verlenen, afgewezen.
Bij besluit van 27  juni 2019 heeft de staats-
secretaris het daartegen door de vreemdeling ge-
maakte bezwaar opnieuw ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 18 februari 2020 heeft de recht-
bank het daartegen door de vreemdeling ingestel-
de beroep gegrond verklaard, dat besluit vernie-
tigd en bepaald dat de staatssecretaris een nieuw 
besluit op het gemaakte bezwaar neemt met in-
achtneming van wat in de uitspraak is overwogen.
Tegen deze uitspraak heeft de staatssecretaris ho-
ger beroep ingesteld.
De vreemdeling, vertegenwoordigd door mr. L.I. 
Siers, advocaat te Nijmegen, heeft een schriftelijke 
uiteenzetting gegeven.

Overwegingen

Inleiding
1. De vreemdeling is 68 jaar oud, weduwe en heeft 
medische klachten. Zij stelt op dit moment in Sy-
rië te wonen, maar wil bij haar meerderjarige 
zoon in Nederland verblijven. Daarom heeft de 
zoon een mvv-aanvraag ingediend voor het uitoe-
fenen van gezinsleven in het kader van artikel 8 
van het EVRM.
1.1. De staatssecretaris heeft zich in het besluit op 
bezwaar op het standpunt gesteld dat de vreemde-
ling niet aannemelijk heeft gemaakt dat tussen 
haar en haar zoon ‘more than the normal emotio-
nal ties’ bestaan, zodat geen familie- of gezinsle-
ven als bedoeld in artikel 8 van het EVRM bestaat. 
Daaraan heeft de staatssecretaris ten grondslag 
gelegd dat de vreemdeling niet aannemelijk heeft 
gemaakt dat zij en haar zoon hebben samenge-
woond tot het vertrek van de zoon uit Syrië op 
15 oktober 2015. De door de vreemdeling overge-
legde stukken zijn daarvoor volgens de staats-
secretaris onvoldoende. Ook heeft de staats-
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secretaris daarbij betrokken dat een andere zoon 
van de vreemdeling in zijn asielprocedure heeft 
verklaard dat de vreemdeling vanwege haar medi-
sche klachten bij familie in Libanon woont. Vol-
gens de staatssecretaris is, omdat niet geloofwaar-
dig is dat de vreemdeling en de zoon hebben 
samengewoond, ook niet aannemelijk gemaakt 
dat de vreemdeling emotioneel afhankelijk is van 
de zoon.
1.2. Het hoger beroep gaat over de vraag of de 
rechtbank terecht heeft overwogen dat de staats-
secretaris ondeugdelijk heeft gemotiveerd dat de 
vreemdeling niet aannemelijk heeft gemaakt dat 
zij tot het vertrek van haar zoon met hem heeft 
samengewoond.

Schriftelijke verklaringen
2. De staatssecretaris klaagt in de eerste grief dat 
de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat hij 
ondeugdelijk heeft gemotiveerd waarom de door 
de vreemdeling overgelegde verklaringen van 
19  mei 2019 en 31  juli 2019 geen bewijswaarde 
hebben. De rechtbank heeft volgens de staats-
secretaris nagelaten te beoordelen of deze verkla-
ringen ten tijde van het besluit op bezwaar in ori-
gineel en met vertaling zijn overgelegd. Verder 
betoogt de staatssecretaris dat de rechtbank ten 
onrechte de bewijslast voor de authenticiteit van 
de stukken bij hem heeft gelegd.
2.1. De staatssecretaris betoogt terecht dat de 
rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat hij 
ondeugdelijk heeft gemotiveerd waarom geen 
waarde wordt gehecht aan de verklaring van 
31 juli 2019. Die verklaring dateert immers van na 
het besluit op bezwaar. De staatssecretaris heeft 
over de verklaring van 19 mei 2019 in het besluit 
op bezwaar terecht het standpunt ingenomen dat 
deze slechts in kopie was overgelegd, zodat alleen 
al daarom niet van de authenticiteit kan worden 
uitgegaan. Hoewel de staatssecretaris niet heeft 
onderkend dat de vreemdeling al voor het besluit 
op bezwaar een Engelse vertaling van de verkla-
ring heeft overgelegd en hij dus van de inhoud 
kennis had kunnen nemen, doet dit niet af aan 
zijn standpunt omdat dat stuk ook een kopie is. 
Mede in aanmerking genomen dat het aan de 
vreemdeling is om aannemelijk te maken dat tus-
sen haar en haar zoon familie- of gezinsleven als 
bedoeld in artikel 8 van het EVRM bestaat en zij 
ter beoordeling daarvan ingevolge artikel 4:2, 
tweede lid, van de Awb en artikel 3.102, eerste lid, 
van het Vb 2000 uiterlijk in de bezwaarfase de 

relevante gegevens en bescheiden moet overleg-
gen, heeft de staatssecretaris terecht van de 
vreemdeling verlangd dat zij de verklaring in ori-
gineel overlegt.
Anders dan de rechtbank heeft overwogen, was 
de staatssecretaris onder deze omstandigheden 
niet gehouden nader onderzoek naar de stukken 
te laten verrichten door Bureau Documenten.
2.2. De grief slaagt.

Verklaringen andere zoon tijdens zijn asielprocedu-
re
3. De staatssecretaris klaagt in de tweede grief dat 
de rechtbank ten onrechte een eigen medisch oor-
deel heeft gegeven over het vermogen van de an-
dere zoon van de vreemdeling om te kunnen ver-
klaren tijdens een gehoor in zijn asielprocedure 
op 23  september 2014. Daarbij wijst de staats-
secretaris erop dat MediFirst in die asielprocedure 
in een advies van 21 augustus 2014 heeft gecon-
cludeerd dat er bij die zoon geen medische beper-
kingen waren die van invloed zijn op het horen.
3.1. De rechtbank heeft overwogen dat uit de 
overgelegde stukken over de medische situatie 
van de andere zoon het beeld naar voren komt 
van een psychisch instabiel persoon met proble-
men waarvan zeker niet is uitgesloten dat deze 
voor het gehoor waren aangevangen en kort na 
het gehoor nog steeds speelden. De staats-
secretaris klaagt terecht dat de rechtbank hiermee 
ten onrechte een eigen medisch oordeel heeft ge-
geven. Daarbij wijst de staatssecretaris er terecht 
op dat de overgelegde stukken dateren van na de 
asielprocedure van die zoon. In de stukken staat 
weliswaar informatie over de psychische proble-
men van de zoon, maar hieruit blijkt niet dat deze 
problemen invloed hebben gehad op zijn vermo-
gen om coherent en consistent te verklaren tijdens 
de asielprocedure. Deze stukken doen alleen al 
hierom geen afbreuk aan het MediFirst-advies. 
De staatssecretaris is in zijn beoordeling dan ook 
terecht uitgegaan van de verklaringen van de an-
dere zoon.
3.2. De grief slaagt.

Conclusie hoger beroep
4. Het hoger beroep is gegrond. De uitspraak van 
de rechtbank wordt vernietigd. De Afdeling be-
oordeelt het beroep. Daarbij bespreekt zij alleen 
beroepsgronden waarover de rechtbank nog geen 
oordeel heeft gegeven en beroepsgronden waarop 
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na de overwegingen in hoger beroep nog moet 
worden beslist.

Het beroep
5. De vreemdeling betoogt in beroep dat de staats-
secretaris niet aan zijn hoorplicht heeft voldaan 
omdat hij de vreemdeling niet heeft gehoord.
De rechtbank heeft bij uitspraak van 16  januari 
2019 het eerste besluit op bezwaar vernietigd on-
der andere omdat de staatssecretaris ten onrechte 
niet had gehoord. De staatssecretaris heeft daar-
om voorafgaand aan het besluit op bezwaar van 
27 juni 2019 de zoon alsnog gehoord. Tijdens dit 
gehoor zijn de voormalige en huidige woonsitua-
tie, de emotionele en financiële afhankelijkheids-
relatie en de gezondheidssituatie van de vreemde-
ling aan de orde gekomen. De vreemdeling heeft 
niet geconcretiseerd wat zij anders zou hebben 
aangevoerd of nader zou hebben toegelicht als 
ook zij was gehoord. De vreemdeling heeft dan 
ook niet aannemelijk gemaakt hoe zij door deze 
handelwijze van de staatssecretaris in haar belan-
gen is geschaad.
De beroepsgrond faalt.
6. De vreemdeling betoogt verder in beroep dat 
de staatssecretaris zich ten onrechte op het stand-
punt heeft gesteld dat tussen haar en haar zoon 
geen ‘more than the normal emotional ties’ be-
staan.
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, kan 
voor het bestaan van ‘more than the normal emo-
tional ties’ onder meer financiële of materiële af-
hankelijkheid van belang zijn. Daarbij mag de 
staatssecretaris zwaarwegend maar geen door-
slaggevend gewicht toekennen aan het antwoord 
op de vraag of er een reële mogelijkheid bestaat 
dat ook andere familieleden of derden de door het 
afhankelijke familielid benodigde zorg geven (zie 
de uitspraak van 4  april 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:1003).
6.1. De staatssecretaris heeft zich terecht op het 
standpunt gesteld dat tussen de vreemdeling en 
haar zoon geen ‘more than the normal emotional 
ties’ bestaan. Gelet op wat de Afdeling onder 2.1. 
en 3.1. heeft overwogen, heeft de staatssecretaris 
terecht aan zijn standpunt ten grondslag gelegd 
dat de vreemdeling niet aannemelijk heeft ge-
maakt dat zij en haar zoon tot het vertrek van de 
zoon hebben samengewoond. De staatssecretaris 
heeft daarom de vreemdeling terecht niet gevolgd 
in haar standpunt dat uit de samenwoning met de 
zoon een emotionele afhankelijkheid is voortge-

komen. Hoewel de staatssecretaris op zichzelf niet 
heeft betwist dat de vreemdeling medische klach-
ten heeft, heeft hij aan zijn standpunt terecht ten 
grondslag gelegd dat de vreemdeling niet aanne-
melijk heeft gemaakt dat uitsluitend haar zoon de 
benodigde zorg kan geven. De staatssecretaris 
heeft terecht in het nadeel van de vreemdeling 
betrokken dat zij niet aannemelijk heeft gemaakt 
dat is nagegaan welke mogelijkheden er zijn om 
adequate zorg in Syrië te verkrijgen. Het is welis-
waar begrijpelijk dat de zoon de vreemdeling wil 
verzorgen, maar dit betekent niet dat er geen reële 
alternatieven zijn. Ook heeft de staatssecretaris 
terecht in het nadeel meegewogen dat de vreem-
deling zich sinds het vertrek van de zoon uit Sy-
rië – ondanks haar medische klachten – staande 
heeft gehouden. Over de gedeeltelijke financiële 
afhankelijkheid van de zoon heeft de staats-
secretaris terecht geconcludeerd dat dit onvol-
doende is om ‘more than the normal emotional 
ties’ aan te nemen.
6.2. Het betoog van de vreemdeling dat ten on-
rechte niet is betrokken dat haar zoon in het bezit 
is van een asielvergunning en dat daarom een 
objectieve belemmering bestaat om het gezinsle-
ven in Syrië uit te oefenen, faalt. Zoals de Afdeling 
eerder heeft overwogen, is geen plaats voor een 
belangenafweging in het kader van artikel 8 van 
het EVRM als de staatssecretaris zich terecht op 
het standpunt heeft gesteld dat geen familie- of 
gezinsleven als bedoeld in dat artikel bestaat. Aan 
een oordeel over het al dan niet bestaan van ob-
jectieve belemmeringen wordt dan ook niet toe-
gekomen (zie de uitspraak van 14  juli 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2070).
De beroepsgrond faalt.
7. De vreemdeling betoogt in beroep tot slot dat 
het in strijd is met de Gezinsherenigingsrichtlijn 
(PB 2003 L 251, met rectificatie in PB 2012 L 71) 
om haar geen verblijf in Nederland toe te staan.
De vreemdeling heeft, door alleen te stellen dat de 
toepassing van de Gezinsherenigingsrichtlijn we-
zenlijk anders is dan artikel 8 van het EVRM en te 
wijzen op verschillen tussen de Gezinshereni-
gingsrichtlijn en artikel 8 van het EVRM, niet ge-
concretiseerd waarom de afwijzing van de aan-
vraag in strijd zou zijn met de 
Gezinsherenigingsrichtlijn.
De beroepsgrond faalt.
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Conclusie in beroep
8. Het beroep is ongegrond. De staatssecretaris 
hoeft geen proceskosten te vergoeden.

Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Den 
Haag, zittingsplaats Arnhem, van 18  februari 
2020 in zaak nr. 19/5723;
III. verklaart het beroep ongegrond.

NOOT

1. Wat te doen als pas na het besluit op bezwaar 
de vereiste originelen van bewijsstukken in het 
bezit van een vreemdeling komen? Kunnen deze 
stukken dan nog meegenomen worden of had-
den deze stukken uiterlijk in de bezwaarfase 
overgelegd moeten worden? Dat is een van de 
vragen die in deze zaak centraal staat.
2. Wat was er aan de hand? Na de bezwaarfase 
komt de vreemdeling alsnog met de (originelen 
van) verklaringen die zien op de woonsituatie 
van de vreemdeling. Dit is echter na de termijn 
die de staatssecretaris had gesteld. De staats-
secretaris oordeelt in dit geval dat een beroep op 
art. 8 EVRM niet kan slagen omdat onder andere 
ongeloofwaardig wordt geacht dat referent (een 
zoon van de aanvrager) en de aanvrager hebben 
samengewoond voordat de referent is gevlucht.
3. Een van de vragen die bij de rechtbank een rol 
speelt, is de bewijskracht van de verklaringen 
over de woonsituatie die de vreemdeling heeft 
aangeleverd. Een van de twee verklaringen is in 
kopie met vertaling aangeleverd voor het einde 
van de bezwaarprocedure, de andere verklaring 
is na het besluit op bezwaar aangeleverd. Ten tij-
de van de zitting bij de rechtbank heeft de staats-
secretaris de originelen met vertaling in zijn be-
zit. De staatssecretaris voert over deze 
verklaringen aan dat navraag bij het Bureau Do-
cumenten heeft geleerd dat de authenticiteit niet 
te beoordelen is vanwege het gebrek aan refe-
rentiemateriaal. De rechtbank richt zich vooral op 
het contact tussen het Bureau Documenten en de 
staatssecretaris en oordeelt vervolgens dat de 
staatssecretaris onvoldoende heeft gemotiveerd 
waarom de verklaringen geen bewijswaarde heb-
ben (rb. Den Haag zp Arnhem 18 februari 2020, 

AWB 19/5723). Het beroep wordt gegrond ver-
klaard.
4. De staatssecretaris voert in hoger beroep aan 
dat de documenten helemaal niet voorgelegd 
hoeven te worden omdat de originelen met ver-
taling niet ten tijde van de bezwaarprocedure zijn 
overgelegd. De Afdeling gaat met dit standpunt 
mee en verwijst daarbij naar art. 4:2 lid 2 Awb en 
art. 3.102 lid 1 Vb 2000. Aan de vraag of de docu-
menten voorgelegd dienen te worden aan het 
Bureau Documenten wordt helemaal niet toege-
komen.
5. Deze gang van zaken roept de vraag op wan-
neer dan uiterlijk documenten overgelegd moe-
ten worden. De Afdeling verwijst in de uitspraak 
naar een uitspraak van 6 februari 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:410. Uit deze uitspraak volgt, 
aldus de Afdeling, dat zoveel mogelijk in de aan-
vraagfase maar uiterlijk in de bezwaarfase rele-
vante gegevens verstrekt zouden moeten wor-
den. De uitspraak van 6 februari 2015 is niet de 
eerste waarin de Afdeling tot dit oordeel komt. In 
de uitspraak van 13 november 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BY3376, «JV» 2013/23, oordeel-
de de Afdeling al dat de staatssecretaris een aan-
vraag voor een verblijfsvergunning regulier niet 
voor advies hoefde voor te leggen aan het minis-
terie van Economische Zaken, Landbouw & Inno-
vatie. Zie verder ook: ABRvS 22 maart 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:BZ8675; ABRvS 12 april 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:BZ8725; ABRvS 18 april 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:BZ8393; ABRvS 8 juli 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:394; ABRvS 9 juli 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:295; ABRVS 25 juli 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:521; ABRvS 22 augustus 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:932; ABRvS 29 augustus 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:1001; ABRvS 30 augustus 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:1017; ABRvS 7 oktober 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:1535; ABRvS 19 november 
2013, ECLI:NL:RVS:2013:2124. Vergelijkbare uit-
spraken zijn gedaan door de rechtbank Den Haag 
zp ’s-Hertogenbosch 22 maart 2013, 
ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6012 en de rechtbank 
Den Haag zp Middelburg 20 augustus 2015, 
ECLI:NL:RBDHA:2015:10278.
6. Maar wanneer moet nu uiterlijk welke informa-
tie overgelegd worden? Art. 3:2 Awb bepaalt dat 
het bestuursorgaan bij de voorbereiding van een 
besluit de nodige kennis omtrent de relevante 
feiten en de af te wegen belangen vergaart. Dit 
betekent niet dat de aanvrager in het geheel 
niets hoeft te doen. Art. 4:2 lid 2 Awb stelt dat de 
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aanvrager gegevens en bescheiden verschaft die 
voor de beslissing van de aanvraag nodig zijn en 
waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan 
krijgen. Dit artikellid kent twee beperkingen: een 
bestuursorgaan mag alleen die informatie opvra-
gen die nodig is voor het besluit en de aanvrager 
moet wel redelijkerwijs de beschikking kunnen 
krijgen over de informatie. Dit betekent ook dat 
als het bestuursorgaan de informatie wel kan 
verkrijgen en de aanvrager redelijkerwijs niet, 
het bestuursorgaan, gelet op art. 3:2 Awb, deze 
informatie zelf moet vergaren. Art. 3.102 lid 1 Vb 
2000 bepaalt, kort gezegd, dat bij een aanvraag 
een geldig grensoverschrijdingsdocument moet 
worden gevoegd en, voor zover redelijkerwijs 
mogelijk, de gegevens en bescheiden op basis 
waarvan kan worden vastgesteld dat wordt vol-
daan aan de voorwaarden voor verlening, verlen-
ging of wijziging van de verblijfsvergunning. Is 
een bestuursorgaan van oordeel dat niet alle re-
levante bescheiden zijn overgelegd, dan kan een 
aanvraag buiten behandeling worden gesteld, zo 
volgt uit art. 4:5 Awb. Dit kan alleen als de aan-
vrager de kans heeft gehad om binnen een ter-
mijn de informatie alsnog aan het bestuursor-
gaan te overleggen. Verstrekt de burger geen 
informatie, ondanks het verzoek van het be-
stuursorgaan, dan kan het bestuursorgaan be-
sluiten de aanvraag toch inhoudelijk af te doen 
(zie bijv. ABRvS 23 januari 2002, 
ECLI:NL:RVS:2002:AD8980, AB 2002/153).
7. Het komt voor dat in de (hoger)beroepsfase 
nog stukken overgelegd worden. Art. 8:58 Awb 
biedt deze mogelijkheid, voor zover het gaat om 
een nadere onderbouwing van een eerdere be-
roepsgrond. Wel kan de goede procesorde aan 
het inbrengen van nadere stukken in de weg 
staan, zo volgt uit vaste rechtspraak van de Afde-
ling (zie bijv. ABRvS 13 november 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:3831). Het gaat dan bijvoor-
beeld om de situatie waarin stukken verwijtbaar 
te laat zijn overgelegd, waardoor andere partijen 
daar niet adequaat op kunnen reageren of de 
goede voortgang van de procedure wordt belem-
merd. Of deze informatie meegenomen wordt, is 
aan de rechter. Die beslist ook over de vraag of 
een dergelijke gang van zaken in strijd is met de 
goede procesorde. Een prachtig overzicht van 
deze gang van zaken is te vinden in de uitspraak 
van de Afdeling van 28 september 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:2299, NJB 2020/2435, «JB» 
2020/200.

8. De vraag is waarom in dit geval de stukken 
niet zijn beoordeeld in het kader van de goede 
procesorde. De originelen zijn immers na het be-
sluit op bezwaar overgelegd. De sleutel is mis-
schien gelegen in het feit dat in de bezwaarfase 
een termijn is gesteld voor het overleggen van 
de originelen. Deze termijn is niet gehaald. In die 
zin is de verwijzing naar art. 4:2 lid 2 Awb en art. 
3.102 lid 1 Vb 2000 begrijpelijk. Achterliggende 
gedachte is dat er de mogelijkheid was om stuk-
ken aan te leveren, maar dat de aanvrager hier 
niet aan heeft voldaan. Het lijkt dan niet oppor-
tuun om de stukken in beroep alsnog mee te ne-
men en het bestuursorgaan alsnog om een reac-
tie te vragen. Ook is het niet zo dat pas na het 
besluit op bezwaar informatie beschikbaar is ge-
komen of dat pas in de beroepsfase nieuwe do-
cumenten nodig zijn omdat nieuwe vragen bij 
eerder ingediende beroepsgronden beantwoord 
moeten worden.
9. Toch moet hier wel een kanttekening bij ge-
plaatst worden. In dit geval heeft de staats-
secretaris pas na de hoorzitting per brief vragen 
gesteld aan de vreemdeling over de woonsituatie 
van de vreemdeling en haar zoon en daarbij een 
termijn van twee weken gegeven om met origi-
nelen en een vertaling te komen. De vraag is of 
die termijn redelijk is, ook gelet op het feit dat de 
staatssecretaris pas nu, nadat deze zaak al twee 
keer in beroep is behandeld, de vragen aan de 
vreemdeling stelt. In de jurisprudentie is wel be-
paald dat de hersteltermijn niet onredelijk kort 
mag zijn (ABRvS 27 augustus 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:3213, «JB» 2014/192). Hoewel 
art. 4:5 Awb niet geldt in de bezwaarfase zou ik 
menen dat ook dan een redelijke termijn gegund 
moet worden. Als extra argument kan aange-
voerd worden dat de jurisprudentie waar de Af-
deling naar verwijst, ziet op aanvragen waarbij 
vrij helder is welke informatie bij de aanvraag 
moet worden aangeleverd (het ging in alle geval-
len om ondernemers die een verblijfsvergunning 
regulier aanvroegen). De vraag is of dat hier het 
geval is. Daarnaast blijkt uit de onderliggende 
stukken dat in verweer onder andere is aange-
voerd dat de originelen niet op tijd aangeleverd 
konden worden vanwege de algemene veilig-
heidssituatie in Syrië en de gezondheidssituatie 
van de vreemdeling.
10. In theorie zou de vreemdeling opnieuw een 
aanvraag voor een mvv in kunnen dienen. Maar 
de Afdeling oordeelt in deze uitspraak ook dat, 
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nu de originelen niet al in de bezwaarfase zijn 
overgelegd, de gezins- of familieband als be-
doeld in art. 8 EVRM niet vastgesteld kan wor-
den. Dit oordeel maakt het lastig om in een nieu-
we procedure, waar de originelen wel uiterlijk in 
de bezwaarfase overgelegd kunnen worden, een 
inhoudelijk oordeel te krijgen. Mij lijkt de kans 
vrij groot dat een dergelijke aanvraag met toe-
passing van art. 4:6 Awb wordt afgedaan omdat 
geen sprake is van nieuw gebleken feiten of ver-
anderde omstandigheden.

mr. dr. V.M. Bex-Reimert
Universitair docent migratierecht bij de Vakgroep 
Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, 
Rijksuniversiteit Groningen

18

In besluit tot inbewaringstelling moet 
staatssecretaris oordeel dat asielaanvraag 
louter is ingediend om terugkeerbesluit te 
frustreren motiveren.

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State 
1 december 2020, 202004741/1/V3, 
ECLI:NL:RVS:2020:2829
(mr. Verheij, mr. Steendijk, mr. De Moor-van 
Vugt)

Vreemdelingenbewaring, gronden. Aanvraag, 
asiel. Vreemdelingenbewaring, belangenaf-
weging. 

[Vw 2000 art. 59b lid 1 sub c ten derde; Vb 
2000 art. 5.1c lid 3]

Bij besluit van 8 augustus 2020 is de vreemdeling 
in vreemdelingenbewaring gesteld.
Uit de bewoordingen ‘worden alle omstandighe-
den van het geval betrokken, waaronder met 
name’ van art. 5.1c lid 3 Vb 2000, vloeit niet voort 
dat sprake moet zijn van cumulatieve omstandig-
heden. Bij de beoordeling kunnen een of meer 
van de omstandigheden als genoemd in art. 5.1c 
lid 3 van belang zijn. De SvJ&V zal daarom voor-
afgaand aan het opleggen van de maatregel na 
moeten gaan welke omstandigheden dit zijn, 
maar hij is, anders dan de rechtbank heeft geoor-

deeld, niet gehouden om steeds navraag te doen 
naar de asielmotieven van de vreemdeling of an-
derszins onderzoek te doen naar de onderbou-
wing van de aanvraag. De SvJ&V klaagt daarom 
terecht dat de rechtbank ten onrechte heeft over-
wogen dat hij ingevolge art. 5.1c lid 3 met name 
ook de onderbouwing van de aanvraag bij zijn 
beoordeling dient te betrekken.
Hoewel de klacht dus terecht is voorgedragen, 
kan de grief niet tot vernietiging van de uitspraak 
van de recthbank leiden. De SvJ&V heeft namelijk 
in het besluit als motivering slechts opgenomen 
dat de vreemdeling zich sinds oktober 2019 in het 
Schengengebied bevindt, zij op 18  mei 2020 in 
vreemdelingenbewaring is gesteld en zij voldoen-
de tijd en gelegenheid heeft gehad om asiel aan 
te vragen dan wel haar asielwens kenbaar te ma-
ken. De SvJ&V heeft hiermee niet deugdelijk ge-
motiveerd dat de vreemdeling haar asielaanvraag 
louter heeft ingediend om de uitvoering van het 
terugkeerbesluit uit te stellen of te verijdelen. Dat, 
zoals de SvJ&V ter zitting bij de rechtbank heeft 
betoogd, uit de feiten en omstandigheden in het 
dossier blijkt dat is voldaan aan art. 59b lid 1 sub c 
ten derde Vw 2000 is, zo heeft ook de rechtbank 
overwogen, onvoldoende. Indien de SvJ&V uit 
die feiten en omstandigheden afleidt dat een 
vreemdeling de asielaanvraag louter heeft inge-
diend teneinde de uitvoering van het terugkeer-
besluit uit te stellen of te verijdelen, zal hij dit in 
het besluit moeten motiveren. Het enkel noemen 
van deze omstandigheden volstaat niet. In het be-
sluit moeten immers de feitelijke en juridische 
gronden worden vermeld waarop de maatregel is 
gebaseerd (zie ABRvS 10  april 2015, «JV» 
2015/147). De rechtbank heeft daarom terecht, zij 
het niet op de juiste gronden, geoordeeld dat de 
SvJ&V het besluit van 8 augustus 2020 niet deug-
delijk heeft gemotiveerd en daarom ten onrechte 
de vreemdeling in bewaring gesteld.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
appellant,
tegen
de uitspraak van de rechtbank Den Haag zp Am-
sterdam, van 21  augustus 2020 in zaak nr. 
NL20.15229 in het geding tussen
de vreemdeling,
gemachtigde: mr. H.L.M. Janssen,
en
de staatssecretaris.


