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Kroniek

Kroniek advisering
Voor de periode augustus 2014 – oktober 20151 bespreken Karin Zwaan & 
Jan van Breda de onderwerpen: medische adviezen, documentenonderzoek, 
ambtsberichten en overige deskundigenadviezen. Ze sluiten af met 
opmerkingen over het deskundigenregister en de actieve bestuursrechter in 
de nabije toekomst.

Karin Zwaan en Jan van Breda – mr. dr. K.M. Zwaan is als coördinator/onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Migratierecht van de 

Radboud Universiteit Nijmegen; mr. drs. J.H. van Breda werkt als lector bestuursrecht bij SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht, en als 

rechter in de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Gelderland.

Op 20 juli 2015  werd de nieuwe Procedurerichtlijn (PRi)2 
– net op tijd – in de Nederlandse regelgeving geïmple-
menteerd.3 Voor deze kroniek zijn met name van belang 

artikel 18 PRi, waarin de IND wordt verplicht om medisch 
onderzoek naar mogelijke marteling of andere vormen van 
geweld in te stellen als dit relevant kan zijn voor de beoordeling 
van het asielverzoek, en artikel 10 lid 3 onder d PRi, dat aangeeft 
dat het personeel dat asielverzoeken behandelt en daarover 
beslist, de mogelijkheid heeft om, telkens wanneer dat nodig is, 
advies te vragen van deskundigen over specifieke kwesties, zoals 
medische, culturele, religieuze of kind- of gendergerelateerde 
kwesties. 

1.  Medische adviezen

De belangstelling voor de medische aspecten van vreemdelin-
genrecht en -beleid is groot. Wederom is hierover een aantal 
rapporten en adviezen hierover verschenen.4 In de juridische 

1 Eerdere kronieken over dit onderwerp verschenen in A&MR 2014 (p. 289-298, 
van J.H. van Breda en K.M. Zwaan), A&MR 2013 (p. 227-237, van J.H. van 
Breda en K.M. Zwaan) A&MR 2012 (p. 219-226, van J.H. van Breda & K.M. 
Zwaan), A&MR 2011 (p. 188-194, van L.M. Koenraad & K.M. Zwaan), A&MR 
2010 (p. 199-205, van L.M. Koenraad & K.M. Zwaan) en in de Nieuwsbrief Asiel- 
en vluchtelingenrecht, 2009 (p. 249-259, van L.M. Koenraad), 2008 (p. 78-88, 
van L.M. Koenraad & N.L. Lambregts-Brouwers) en 2006 (p. 271-277, van L. 
van Bergen).

2 Richtlijn 2013/32/EU van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke 
procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming 
(herschikking) PbEU 2013 L 180/60. In considerans 31 wordt expliciet gewezen 
op – het belang van – het Istanbul Protocol.

3 Wetsvoorstel 34088 implementeert de herziene Procedurerichtlijn (2013/32/
EU) en de herziene Opvangrichtlijn (2013/33/EU) in de Vreemdelingenwet 2000. 
Het wetsvoorstel is gepubliceerd op 17 juli 2015, Stb. 2015, 292. Zie over de 
implementatie uitgebreid het artikel van Stijn Smulders, ‘Medisch steunbewijs en 
de implementatie van de herziene procedurerichtlijn’, JNVR 2015, nr. 3, p. 41-56.

4 Zo verschenen onder andere NIFP, Medische steunbewijzen in de asielprocedure. 
Een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van iMMO-rapporten, 3 september 
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literatuur is verder een aantal artikelen over medisch steunbe-
wijs verschenen.5 

1.1 Advisering door het BMA
In de vorige kroniekperiode stond het Bureau Medische Advisering 
(hierna: BMA) volop in de belangstelling. Ook in deze kroniekpe-
riode blijft het BMA volop in beeld. Zo onderzocht de Nationale 
ombudsman een klacht van een advocaat over de werkwijze 
van het BMA bij het uitbrengen van een medisch advies aan de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna: IND).6 Bij de klacht 
voegde de advocaat vijf concrete voorbeelden uit haar praktijk 
die volgens haar duidelijk maakten dat de werkwijze van het BMA 
te wensen overlaat. Volgens de advocaat maakt het BMA gebruik 
van informatie van vertrouwensartsen in het land van herkomst 
van wie onduidelijk is wie zij zijn en waar zij hun informatie 
op baseren. De Nationale ombudsman heeft de klacht onder-
zocht en gegrond verklaard, wegens schending van het vereiste 
van goede voorbereiding. Het BMA dient volgens de Nationale 
ombudsman een kritischer houding aan te nemen ten opzichte 
van de informatie van vertrouwensartsen en International SOS7 
en de IND dient zich op zijn beurt kritischer op te stellen ten 
opzichte van BMA-adviezen.
De Nationale ombudsman geeft de Minister/Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie in overweging om:
•  het BMA met vertrouwensartsen en International SOS (en 

sinds kort Alliance Global Assistance) te laten afspreken 
dat zij feitelijk verslag doen van de handelingen die zij 
hebben verricht om aan hun informatie te komen;

• te bewerkstelligen dat het BMA en de IND een actieve en 
kritische houding aannemen bij het stellen van vragen 
en het inwinnen van informatie om het advies dan wel 
de beslissing zo goed mogelijk te motiveren.

In een publicatie pleit de Johannes Wier Stichting er daarnaast 
wederom voor om het BMA de vreemdeling te laten onderzoeken 
alvorens advies uit te brengen en om het BMA buiten de IND te 
positioneren.8

Reikwijdte vergewisplicht
Indien de staatssecretaris bij zijn besluitvorming gebruik maakt 
van een BMA-advies dient hij zich ervan te vergewissen dat het 
BMA-advies zorgvuldig tot stand is gekomen, naar inhoud inzich-
telijk is en naar inhoud concludent.9 Indien de staatssecretaris 

2014, onder andere te vinden op de site van het iMMO, www.stichtingiMMO.
nl; Sander Kramer e.a., Handreiking ethische dilemma’s in de GGZ voor 
asielzoekers, Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten, 
2015; ook de in maart 2015 uitgekomen EASO, Practical Guide: Evidence 
Assessment geeft aandacht aan medisch advies, zie onder andere p. 8; de 
Nationale ombudsman, 2015/053, Rapport Zorg over de grenzen, JV 2015/182 
m.nt. S. Goudsmit; de staatssecretaris reageert op dit rapport per brief van 28 juli 
2015, te vinden op migratieweb en vluchtweb; TK 2014-2015, 19637, nr. 2066, 
internationaal vergelijkend onderzoek naar toegankelijkheid medische zorg in land 
van herkomst, brief staatssecretaris van 6 oktober 2015.

5 Onder meer Jeroen van Goor, Speuren naar symptomen, De Psycholoog, 
november 2014, p. 41-47; Evert Bloemen en Meeuw Kollen, ‘Bewijs geleverd. 
Medisch steunbewijs en medische beperkingen in asiel’, JNVR 2015, nr. 3, p. 57-
69; Stijn Smulders, ‘Medisch steunbewijs en de implementatie van de herziene 
procedurerichtlijn’, JNVR 2015, nr. 3, p. 41-56.

6 Nationale Ombudsman, 2015/053, Rapport Zorg over de grenzen, JV 2015/182 
m.nt. S. Goudsmit; volgens Goudsmit is het rapport een goede aanleiding om 
ook de feitelijke toegankelijkheid tot de medische zorg in het land van herkomst 
te betrekken bij de vraag of de medische situatie van de vreemdeling zich tegen 
uitzetting verzet. Zie ook het rapport 2015/087 van de Nationale ombudsman.

7 International SOS is een onderneming die zich richt op het verlenen van medische 
hulp en veiligheidsdiensten aan bedrijven en overheden. Voor meer informatie zie 
www.internationalsos.com.

8 Sander Kramer e.a., Handreiking ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers, 
Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten, 2015.

9 Vgl. art. 3:2 Awb. Zie onder andere ABRvS 29 juli 2015, 201502271/1/V2; 
ABRvS 28 januari 2015, 201402280/1/V3, JV 2015/86 met noot Van Breda; 
ABRvS 13 mei 2014, 201310962/1/V1, JV 2014/220 met noot Battjes;

een BMA-advies aan de besluitvorming ten grondslag legt, strekt 
ook de toetsing van de rechtbank niet verder – indien de vreem-
deling geen contra-expertise overlegt – dan dat zij naar aanlei-
ding van een aangevoerde beroepsgrond beoordeelt of deze 
zich ervan heeft vergewist dat de adviezen zorgvuldig tot stand 
gekomen en inhoudelijk inzichtelijk en concludent zijn.10 Deze 
vergewisplicht van de staatssecretaris strekt bijvoorbeeld niet 
zover dat hij had moeten onderzoeken waarom een behandelaar 
geen informatie aan het BMA verstrekt. De Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) oordeelt 
in een zaak dat, gezien de uit artikel 4:2 lid 2 Awb voor de vreem-
deling voortvloeiende verplichting, het, zoals de staatssecretaris 
terecht aanvoert, op de weg van de vreemdeling had gelegen 
om de behandelaar te benaderen en hem ertoe te bewegen de 
gevraagde informatie alsnog aan het BMA te verstrekken. De 
Afdeling oordeelt dat het voor risico van de vreemdeling komt 
dat de BMA-arts over onvoldoende informatie beschikte om tot 
een zorgvuldig medisch advies te komen.11

Klachten bij tuchtcolleges over BMA-artsen; deskundigheid
In de afgelopen periode is ook een aantal klachten over 
BMA-artsen behandeld door de Regionale Tuchtcolleges en het 
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Deze klachten 
geven we hier kort weer omdat ze inzicht kunnen geven bij vast-
stelling van de deskundigheid van de betreffende BMA-artsen. In 
de op VluchtWeb en Migratieweb te vinden zaken is in slechts 
één zaak de opgelegde maatregel van waarschuwing door 
het Regionaal Tuchtcollege in stand gebleven bij het Centraal 
Tuchtcollege.12 Dit was het geval in een casus waarin de BMA-arts 
in haar medisch advies dat voor klager in Turkije voldoende 
behandelingsmogelijkheden zijn, niet een psychiatrisch rapport 
had betrokken. In dat psychiatrisch rapport stond dat de sociale 
psychiatrie en de behandeling van trauma’s in Turkije nog in 
de kinderschoenen staat en dat niet over martelingen door 
Turkse Autoriteiten wordt gesproken. Vaststond dat de medische 
toestand van klager (mede) is veroorzaakt door martelingen door 
de Turkse autoriteiten.
Het Centraal Tuchtcollege concludeerde dat dit betekent dat 
geen effectieve behandeling verkrijgbaar is en de arts gerede 
twijfel had moeten hebben. Dat een beoordeling van de politieke 
situatie in Turkije niet tot de professionele verantwoordelijkheid 
van de arts behoort, neemt niet weg dat zij de door de psychi-
ater geschetste situatie die rechtstreeks de effectiviteit voor 
klager van de voor hem benodigde zorg in het land van herkomst 
betreft, wel in haar beoordeling had moeten betrekken, aldus het 
Centraal Tuchtcollege.

In de overige vijf zaken heeft de arts met succes de beslissing 
van het Regionaal Tuchtcollege aangevochten.13 Aan de deskun-
digheid van de BMA-arts wordt, zo blijkt, niet snel getwijfeld. Zo 
oordeelt het Centraal Tuchtcollege: ’Het Regionaal Tuchtcollege 

10 ABRvS 15 juli 2015, 201500308/1/V1; ABRvS 7 april 2015, 201410384/1/V1, 
JV 2015/143, beide uitspraken onder verwijzing naar ABRvS 13 oktober 2010, 
201001245/1/V1.

11 ABRvS 15 april 2015, 201409918/1/V1, JV 2015/152.
12 Centraal Tuchtcollege 12 maart 2015, C2014.143 (traumabehandeling), JV 

2015/132, bevestigt het Regionaal Tuchtcollege Den Haag 4 februari 2014, 2013-
069, waarbij de maatregel van waarschuwing is opgelegd.

13 Centraal Tuchtcollege 9 juni 2015, C2014.026 (nierfalen), vernietigt Regionaal 
Tuchtcollege Amsterdam 3 december 2013, 2013-038; Centraal Tuchtcollege 
24 maart 2015 C2014.228 (PTSS); vernietigt Regionaal Tuchtcollege Den Haag 
8 april 2014, 2013-294; Centraal Tuchtcollege 24 maart 2015 (mantelzorg), 
C2014.229, vernietigt Regionaal Tuchtcollege Den Haag 8 april 2014, 2013-096; 
Centraal Tuchtcollege 24 maart 2015, C2014.230 ( psychiatrische klachten) 
vernietigt Regionaal Tuchtcollege Den Haag 8 april 2014, 2013-072; Centraal 
Tuchtcollege 12 februari 2015, C2014.194 (psychische klachten), JV 2015/104, 
vernietigt Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 28 januari 2014, 13-188.
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heeft ten onrechte overwogen dat de arts “niet zelf over psychi-
atrische deskundigheid beschikt”. Als uitgangspunt heeft te 
gelden dat de BMA-arts de kennis en kunde bezit, althans geacht 
wordt te bezitten, om aan de hand van de beschikbare medische 
gegevens de hem of haar gestelde vragen van een deskundig 
antwoord te voorzien (zie CTG 20 december 2012, C2011.348). Dat 
de BMA-arts i.c. geen psychiater is, vormt geen reden om van dit 
uitgangspunt af te wijken.’14

Aan de deskundigheid van de BMA-arts wordt, zo blijkt, niet snel getwijfeld.

Waarde contra-expertise
Een contra-expertise doet niet af aan de zorgvuldige totstandko-
ming en de inzichtelijkheid van het BMA-advies, wanneer daarin 
geen andere, of verderstrekkende conclusie wordt getrokken 
dan in dat advies, aldus de Afdeling.15 Wat als dit wel het geval 
is? Die vraag was aan de orde in een Afdelingsuitspraak van 21 
juli 2015.16 De Afdeling kwam tot het oordeel dat de rechtbank17 
niet heeft onderkend dat de brief van Centrum’45, opgesteld 
door medisch deskundigen, een gemotiveerd oordeel bevat, met 
vermelding van de bronnen waarop dit oordeel is gebaseerd, over 
de bruikbaarheid van de beoordelingscriteria suïcidaliteit en 
psychose van het BMA ter vaststelling van een medisch-psychiatri-
sche noodsituatie bij kinderen in de leeftijd van de vreemdeling. 
De brief bevat aldus een medisch oordeel over de zorgvuldigheid 
van het door het BMA verrichte onderzoek en de inzichtelijkheid 
van de conclusie van het door het BMA uitgebrachte advies. Gelet 
op de inhoud en motivering van voormelde brief van Centrum 
‘45 mocht de staatssecretaris niet van het BMA-advies van 10 juni 
2014 uitgaan zonder deze brief ter nadere reactie aan het BMA 
voor te leggen, aldus de Afdeling.

Artikel 64 Vw en medische noodsituatie
Op 6 oktober 2015 heeft de staatssecretaris per brief de Tweede 
Kamer geïnformeerd over het toegezegd internationaal vergelij-
kend onderzoek naar toegankelijkheid van medische zorg in het 
land van herkomst.18 De uitkomst van dit onderzoek, zoals weer-
gegeven door de staatssecretaris, is dat wanneer het Nederlandse 
beleid wordt afgezet tegen dat van de onderzochte landen een 
aantal zaken opvalt. Nederland heeft als een van de weinige 
landen een specifieke procedure waarin medische aspecten 
getoetst worden. Daarbij maakt Nederland gebruik van een 
advies dat door eigen artsen wordt opgesteld. Nederland neemt 
bovendien in zijn beoordeling van een aanvraag elementen van 
geografische en politieke toegankelijkheid mee. Het Nederlandse 
beleid doet hiermee, wat betreft de waarborgen voor een zorgvul-
dige procedure, niet onder voor dat van de overige onderzochte 
landen, aldus de staatssecretaris. Hij concludeert dan ook dat hij 
geen aanleidingen ziet om het huidige beleid te wijzigen.

De beantwoording van de vraag of – in het kader van de toepas-
sing van artikel 64 Vw 2000 – sprake is van een medisch nood-
situatie, levert een breed geschakeerd palet van uitspraken op. 
Een recente Afdelingsuitspraak geeft nogmaals de al lange tijd 

14 Centraal Tuchtcollege 24 maart 2015, C2014.230 ( psychiatrische klachten) 
vernietigt Regionaal Tuchtcollege Den Haag 8 april 2014, 2013-072.

15 ABRvS 14 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4156. Zie ook 2014-12-18, 
ABRvS 18 december 2014, 201402947/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2014:4688].

16 ABRvS 21 juli 2015, 201500065/1/V3 JV 2015/263 [ECLI:NL:RVS:2015:2422].
17 Zp. Utrecht 9 december 2014, AWB 14/19721.
18 TK 2014-2015, 19637, nr. 2066.

geldende – strenge – opvatting weer.19 In deze zaak heeft de 
staatssecretaris de aanvraag om uitzetting achterwege te laten op 
grond van artikel 64 Vw 2000 afgewezen. Bij besluit van 30 januari 
2015 heeft de staatssecretaris het daartegen door de vreemde-
ling gemaakte bezwaar opnieuw ongegrond verklaard. Uit het 
BMA-advies (13 mei 2014), dat aan de afwijzing ten grondslag 
ligt, blijkt dat vreemdeling gediagnosticeerd is met Familiaire 
Middellandse Zeekoorts (FMF). Behandeling bestaat uit regelma-

tige controle en medicatie, te weten Colchicine en Diclofenac. 
Indien behandeling achterwege blijft, zal een medische noodsi-
tuatie kunnen ontstaan. Volgens het BMA-advies is behandeling 
mogelijk in het City hospital nr.71 te Moskou. Bij brief van 2 juni 
2014 heeft gemachtigde van de vreemdeling laten weten dat hij 
heeft gebeld met de instelling en geconcludeerd dat die geen 
behandeling biedt tegen FMF en het medicijn Colchicine niet 
kent. De rechtbank komt tot het oordeel dat het besluit onzorg-
vuldig is voorbereid en dat de staatssecretaris nader onderzoek 
had moeten verrichten.20

De Afdeling daarentegen oordeelt dat de brief van 2 juni 2014 
noch de gevoerde telefoongesprekken kunnen worden aange-
merkt als contra-expertise, nu de brief is opgesteld door gemach-
tigde en de daarin aangeduide arts-infectioloog anoniem is. 
Bovendien heeft de vreemdeling geen vertaalde verslagen van de 
opnames van de telefoongesprekken overgelegd, waaruit blijkt 
dat genoemde functionarissen niet op de hoogte zijn van FMF 
of het medicijn Colchicine. De staatssecretaris heeft naar aanlei-
ding van de telefoongesprekken geen nader onderzoek hoeven 
verrichten, en de Afdeling verklaart het beroep van de staatsse-
cretaris gegrond.

Er lijkt alleen sprake te kunnen zijn van een medische noodsi-
tuatie met het oog op een mogelijke schending van het EVRM, 
indien een levensbedreigend stadium is bereikt of direct na de 
uitzetting bereikt gaat worden. In een recente Afdelingsuitspraak 
had de staatssecretaris betoogd dat de rechtbank ten onrechte 
heeft overwogen dat hij de te verwachten medische situatie 
van de vreemdeling vanaf het moment dat zij is teruggekeerd 
in Somalië als uitgangspunt diende te nemen in plaats van haar 
medische situatie in Nederland. De staatssecretaris betoogt dat 
uit het arrest N. t. Verenigd Koninkrijk van het EHRM 27 mei 
2008 (30240/96), de paragrafen 31 tot en met 41, niet kan worden 
afgeleid dat uitzonderlijke omstandigheden van de medische 
toestand ook aan de orde zijn als de vreemdeling lijdt aan een 
ernstige ziekte die wel in een vergevorderd stadium verkeert, 
maar niet een direct levensbedreigend stadium heeft bereikt of 
dat de laatste stadium na uitzetting evenmin direct of nagenoeg 
zal bereiken. In deze gevallen staat artikel 3 EVRM niet aan 
uitzetting in de weg, aldus de staatssecretaris. Uit het BMA-advies 
blijkt dat de ziekte (leukemie) bij het staken van de behandeling 
een onomkeerbaar proces naar de dood tot gevolg zal hebben, 
maar niet dat de ziekte al direct een levensbedreigend stadium 
heeft bereikt of gaat bereiken. De Afdeling verklaart het beroep 
gegrond. 21

19 ABRvS 20 oktober 2015, 201503053/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2015:3326]. Zie ook 
ABRvS 28 september 2015, 201502917/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2015:3140]; ABRvS 
2 februari 2015, 201404702/1/V1, JV 2015/87 [ECLI:NL:RVS:2015:479] over 
suïcidegevaar.

20 Zp. Middelburg 23 maart 2015, AWB 15/1901
21 ABRvS 30 oktober 2015, 20153412/1/v2. Hoger beroep van de staatssecretaris 

tegen de uitspraak van zp. Den Bosch 30 oktober 2014 Awb 14/14414.
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De rechtbank en de Afdeling zijn het ook wel eens oneens 
over de vraag of een BMA-advies, waarin wordt vastgesteld dat 
sprake is van een medische noodsituatie, zorgvuldig tot stand 
is gekomen.22 Omdat het BMA-advies louter gebaseerd was op 
een door de vreemdeling overgelegde brief van haar psychiater 
en therapeutisch medewerker, oordeelde de rechtbank dat het 
advies onzorgvuldig tot stand was gekomen. Het BMA-advies 
vermeldde dat de BMA-arts op basis van de verstrekte informatie 
een spreekuuronderzoek of nader specialistisch onderzoek niet 
noodzakelijk acht, dat de vreemdeling psychische klachten 
heeft voortkomend uit een posttraumatische stressstoornis en 
een depressieve stoornis van matige aard, die onder invloed van 
behandeling in remissie is, en dat geen medische noodsituatie 
zal ontstaan. De Afdeling oordeelt (r.o. 3.4): ‘De omstandigheid 
dat de BMA-arts geen nadere informatie bij de behandelaars van 
de vreemdeling heeft ingewonnen maakt niet dat het advies 
onzorgvuldig tot stand is gekomen. Het behoort tot de deskun-
digheid van het BMA om te beoordelen of dergelijke informatie 
noodzakelijk is voor de beantwoording van de vragen van de 
staatssecretaris over het ontstaan van een medische noodsituatie 
(vergelijk de uitspraak van 24 april 2014 in zaak nr. 201303154/1/
V3; www.raadvanstate.nl). Dat de vreemdeling zelf de brief van 
4 juni 2014 heeft overgelegd doet hieraan niet af (vergelijk de 
uitspraak van 14 januari 2014 in zaak nr. 201302964/1/V1; www.
raadvanstate.nl).’ 23

Er lijkt alleen een medische noodsituatie en schending van EVRM te zijn als een 
levensbedreigend stadium is bereikt of direct na uitzetting bereikt wordt.

Last Minute aanvragen en fit-to-fly?
Per brief heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnfor-
meerd over maatregelen om oneigenlijk gebruik van artikel 64 
Vw 2000 tegen te gaan.24 In de brief schrijft de staatssecretaris dat 
sinds januari 2014 een speciaal team van de IND een kantoor op 
Schiphol heeft om ‘Last Minute Aanvragen’ – vlak voor de uitzet-
ting – snel te kunnen beoordelen. Het resultaat is dat minder 
vluchten worden geannuleerd. Indien vlak voor vertrek medische 
omstandigheden blijken, kan de Dienst Terugkeer en Vertrek 
(DT&V) een fit to fly-keuring laten uitvoeren. Als er aanwijzingen 
zijn – bijvoorbeeld op indicatie van de vreemdeling zelf – dat 
medische omstandigheden de uitzetting van een vreemdeling 
mogelijk in de weg staan, dan schakelt de DT&V een arts in met 
het verzoek om de vreemdeling te onderzoeken en te beoordelen 
of hij medisch gezien kan reizen. Als de vreemdeling kan reizen, 
wordt hij ‘fit to fly’ verklaard. Een fit to fly-verklaring is vijf dagen 
geldig. Wanneer de arts geen fit-to-fly verklaring verstrekt, wordt 
de geplande vlucht uitgesteld.
Afhankelijk van de omstandigheden kan de DT&V het BMA om 
medisch advies vragen op grond waarvan de IND bepaalt of 
uitstel van vertrek op basis van artikel 64 Vw 2000 aan de orde 
is. In gevallen waarin één gezinslid een beroep doet op artikel 64 
Vw 2000 wordt in voorkomende gevallen ook voor andere gezins-
leden met een medisch dossier tegelijkertijd een medisch advies 
bij het BMA opgevraagd. Op grond daarvan kan de IND beoor-
delen of uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw 2000 aan 
een of meerdere gezinsleden moet worden verleend.

22 ABRvS 11 juni 2015, 201501102/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2015:1924], vernietigt zp. 
Amsterdam 9 januari 2015, AWB 14/18737.

23 Zie ook ABRvS 28 januari 2015, 201402280/1/V3, JV 2015/86 met noot J.H. van 
Breda [ECLI:NL:RVS:2015:269], waarin het BMA heeft mogen afgaan op de door 
een huisarts verstrekte informatie.

24 TK 2014-2015, 19637, nr. 1954

Overdracht onder de Dublinverordening
In een aantal uitspraken van de zittingsplaatsen Arnhem, 
Roermond en Haarlem werd geoordeeld dat de staatssecretaris 
zonder een advies van het BMA niet tot overdracht in het kader 
van Dublin mocht overgaan.25

De Afdeling gaat hier veelal niet in mee en oordeelt dat zij ervan 
uitgaat dat bijvoorbeeld de Italiaanse autoriteiten van infor-
matie worden voorzien over de persoonlijke omstandigheden als 
de asielzoeker bijzondere zorgbehoeften heeft.26 Van overdracht 
hoeft dan niet te worden afgezien. In een recente – vrij specifieke 
– casus oordeelde de Afdeling dat wel eerst BMA-advies diende 
te worden ingewonnen, voordat de overdracht naar Spanje kon 
doorgaan.27 De Afdeling oordeelde dat niet in geschil is dat de 
brief van de GZ-psycholoog een medisch attest is als bedoeld in 
artikel 11 Uitvoeringsverordening. In de brief is vermeld dat de 
vreemdeling een PTSS met daaraan gerelateerde angst- en psycho-
somatische klachten heeft. Doordat deze klachten zeer direct te 
maken hebben met de ontvoering van haar zoon zal het voor de 
tweede maal gedwongen gescheiden worden van haar zoon een 
zodanig frustrerende invloed hebben op de inmiddels in gang 
gezette therapie, dat voortzetting daarvan in Spanje met een 
zeer grote mate van waarschijnlijkheid tot mislukken gedoemd 
zal zijn, aldus de psycholoog. De staatssecretaris heeft, aldus de 
Afdeling, zonder advies te vragen van het BMA, niet in redelijk-

heid kunnen stellen dat de vreemdeling niet aannemelijk heeft 
gemaakt dat tussen haar en haar zoon een afhankelijkheidsre-
latie bestaat als bedoeld in artikel 16 Dublinverordening.

Het is mogelijk voor de IND om van overdracht van asielzoekers 
naar een ander Dublinland af te zien. Op basis van artikel 17, 
lid 1, Dublin III-verordening zou Nederland het asielverzoek zelf 
in behandeling kunnen nemen.28 Zo oordeelde de Afdeling dat 
de noodzaak tot het krijgen van mantelzorg (blijkend uit brieven 
van een arts en een maatschappelijk werkster) ertoe leidde dat 
het standpunt van de staatssecretaris, dat geen sprake was van 
bijzondere individuele omstandigheden die aanleiding geven 
gebruik te maken van de bevoegdheid het asielverzoek van 
de vreemdeling aan zich te trekken met gebruikmaking van 
artikel 17 Dublinverordening, de rechterlijke toetsing niet kon 
doorstaan.29

1.2  FMMU: medische check horen en beslissen
In de asielprocedure maakt het aanbieden van een medisch 
onderzoek deel uit van de procedure (artikel 3:109 lid 5 Vb 
2000).30 Deze medische check wordt vanaf februari 2015 uitge-
voerd door de Forensisch Medische Maatschap Utrecht (FMMU).31 

25 Zp. Arnhem 28 maart 2014, AWB 14/5072 (Zweden); zp. Roermond 27 maart 
2014, AWB 14/5323 (Duitsland); zp. Haarlem 26 maart 2014, AWB 14/1488 
(Tsjechië).

26 ABRvS 4 juli 2013, 201303311/1/V4.
27 ABRvS 30 september 2015, 201502660/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2015:3145] 

vernietigt Vzr VK Roermond 25 maart 2015, AWB 15/4239
28 Paragraaf C2/5.1 Vc 2000: namelijk ‘als er bijzondere, individuele 

omstandigheden zijn die maken dat overdracht van een onevenredige hardheid 
getuigt’. Dit criterium geeft niet veel houvast.

29 ABRvS 30 september 201502841/1/V3, JV 2015/322 
[ECLI:NL:RVS:2015:3085]. 

30 Zie ook ABRvS 10 februari 2011, 20101165/1/V2.
31 Na vijf jaar medisch check door MediFirst is de aanbesteding naar de FMMU 

gegaan. Zie ook de site van FMMU, www.fmmu.nl.
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De medische check richt zich op de volgende elementen:32 kan 
de asielzoeker gehoord worden, zijn er beperkingen die van 
invloed zijn op het horen, zijn er beperkingen waar de staatsse-
cretaris bij het beslissen rekening mee dient te houden en zijn er 
eventuele medische beletselen op grond waarvan de asielzoeker 
niet uitgezet zou kunnen worden.33 De medisch adviseur (veelal 
de verpleegkundige) kan door de asielzoeker getoonde littekens 
observeren en daarvan aantekening maken in het medisch advies.
Het FMMU brengt een medisch advies uit, en ook hierbij geldt dat 
de adviezen zorgvuldig tot stand moeten zijn gekomen en inhou-
delijk inzichtelijk en concludent moeten zijn.34

De Afdeling oordeelde dat – indien de bij de vreemdeling gecon-
stateerde beperkingen (door MediFirst) – bij het horen in acht zijn 
genomen, de staatssecretaris niet gehouden is om naar aanlei-
ding van een rapport van het instituut voor Mensenrechten 
en Medisch Onderzoek (iMMO) nader onderzoek te doen.35 Het 
betreffende iMMO-rapport bevatte sterke aanwijzingen dat de 
betreffende vreemdeling in het verleden is gemarteld, verkracht 
en dat daardoor trauma’s zijn ontstaan.36

Sinds de herziene Procedurerichtlijn lijkt de rol van medisch steunbewijs in de 
asielprocedure eindelijk onomstreden.

1.3  Implementatie van artikel 18 Procedurerichtlijn
We vermeldden het al: op 20 juli 2015 werd de nieuwe 
Procedurerichtlijn (PRi)37 – net op tijd – in de Nederlandse regel-
geving geïmplementeerd. Artikel 18 PRi verplicht de IND om 
medisch onderzoek naar mogelijke marteling of andere vormen 
van geweld in te stellen als dit relevant kan zijn voor de beoor-
deling van het asielverzoek. Daarnaast wordt de IND verplicht 
om medisch onderzoek dat door de asielzoeker wordt inge-
bracht mee te wegen in haar oordeel. Sinds 20 juli 2015 is dan 
ook de mogelijkheid van forensisch medisch onderzoek (FMO) 
opgenomen in het Vb 2000.38 In de Vc 2000 valt nu te lezen: 
‘Het forensisch medisch onderzoek is primair op waarheidsvin-
ding gericht. Dit betekent dat het forensisch medisch onderzoek 
(FMO) als instrument kan worden ingezet om een bijdrage te 
leveren aan de geloofwaardigheidsbeoordeling bij een aanvraag 
voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd’.39 De rol 
van medisch steunbewijs in de asielprocedure lijkt hiermee 
eindelijk onomstreden.40

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) onder-
zocht eerder welke maatregelen de staatssecretaris moet 

32 Zie het Protocol Medisch advies horen en beslissen. De eerste versie van het 
Protocol is vastgesteld op 17 augustus 2010, de tweede op 1 juli 2012 en de 
derde versie op 1 november 2013, onder andere te vinden op vluchtweb. Dit 
protocol waarborgt, aldus de Afdeling, dat een advies inzichtelijk en concludent 
is, en dat door de IND aldus aan de vergewisplicht in de zin van artikel 3:2 Awb is 
voldaan; ABRvS 10 juni 2013, 201302289/1/V2.

33 Zie ook E. Bloemen en K. Zwaan, ‘Medisch beperkt in asiel. Medische 
en psychische problemen in de asielprocedure en de mogelijkheden van 
werkinstructie 2010/13’, A&MR 2011, nr. 9, p. 398-406.

34 ABRvS 28 mei 2015, 201405467/1/V3, JV 2015/200.
35 ABRvS 10 juni 2015, 201404624/1, JV 2015/217, vernietigt zp. Roermond 8 mei 

2014, AWB 13/18204.
36 Zo betoogt ook Arno Pinxter in zijn bespreking van deze uitspraak in de Update 

2015, nr. 27 van 8 juli 2015, p. 8-10.
37 Richtlijn 2013/32/EU van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke 

procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming 
(herschikking) PbEU 2013 L 180/60. In considerans 31 wordt expliciet gewezen 
op – het belang van – het Istanbul Protocol.

38 Art. 3.109e Vb 2000 en Paragraaf C1/4.4.4 Vc 2000.
39 Paragraaf Vc 2000, C1/4.4.4
40 K. Zwaan, ‘Medisch steunbewijs in de asielprocedure: de processie van 

Echternach?’, A&MR 2013, 10, p. 527-533.

doorvoeren om te voldoen aan de eisen van artikel 18.41 De ACVZ 
wees erop dat de staatssecretaris verplicht is om een medisch 
onderzoek in te stellen als er voldoende sterke aanwijzingen zijn 
dat een asielzoeker slachtoffer is geweest van marteling of andere 
ernstige vormen van geweld. Bovendien, zo schreef de ACVZ, 
moet het onderzoek wel een nuttige bijdrage kunnen leveren aan 
de beoordeling van het asielverzoek. In de Kamerstukken bij de 
behandeling van het wetsvoorstel is te vinden wanneer medisch 
steunbewijs niet relevant wordt geacht voor de beoordeling. Dit 
is in ieder geval zo indien de asielaanvraag voor inwilliging in 
aanmerking komt, indien de beoordeling van de asielmotieven 
niet relevant is (Dublin, niet-ontvankelijkheid), bij afwijzing 
in verband met harde contra-indicaties en in de laatste plaats 
indien sprake is van een onvoldoende zwaarwegendheid van het 
relaas.42

Een groot aantal aanbevelingen van de ACVZ ter implementatie 
van artikel 18 PRi is niet overgenomen. Zo is de eerste aanbeve-
ling, te weten implementatie in de Vw 2000 niet overgenomen.43 

Implementatie vindt plaats in het Vb 2000. Met de tweede aanbe-
veling, het aanwijzen van een onafhankelijke organisatie is men 
druk doende, maar het risico is dat – net als BMA en het Bureau 
Land en Taal (hierna: BLT) – toch een nadrukkelijke link met de 
IND parten zal gaan spelen – hoe onterecht of terecht dat ook 
is. Op 23 april 2015 is door de IND is hiertoe een aanbesteding 
gestart. Het iMMO heeft – na bestudering van het programma 
van eisen – geconcludeerd dat ‘dit programma van eisen niet 
verenigbaar is met de uitvoering van forensisch medische onder-
zoeken die voldoen aan aanvaardbare standaarden van professio-
neel handelen, objectiviteit en onafhankelijkheid. Het iMMO ziet 
daarom af van het uitbrengen van een aanbod’, aldus de brief 
van het iMMO van 9 juni 2015. Intussen heeft de IND de aanbe-
stedingsprocedure stopgezet en een convenant afgesloten over 
de uitvoering van het medisch onderzoek in de asielprocedure 
met het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP), 
een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat 
medisch onderzoek en rapportage in strafzaken uitvoert.
Ook is er niet voor gekozen (aanbeveling 4) om als gevolg van 
het instellen van medisch onderzoek, de asielzoeker door te 
zenden naar de Verlengde Asielprocedure.44 Aanbeveling 7a, om 
de opdracht aan MediFirst uit te breiden met onderzoek naar 
aanwijzingen voor marteling, verkrachting of andere ernstige 
vormen van psychisch, fysiek of seksueel geweld is niet overge-
nomen. Ook de opvolger van MediFirst, het FMMU, heeft deze 
opdracht niet. 45

41 ACVZ-advies, ‘Sporen uit het verleden’. Advies over de rol van medisch 
onderzoek bij de beoordeling van asielaanvragen, 3 juli 2014. Zie ook R. 
Severijns, ACVZ-advies ‘Sporen uit het verleden’, JNVR 2015, nr. 1 p. 74-83.

42 TK 2014-2015, 34088, nr. 6; EK 2014-2015, 34088, C. p. 13-14. Zie uitgebreider 
hierover Stijn Smulders, ‘Medisch steunbewijs en de implementatie van de 
herziene procedurerichtlijn’, JNVR 2015, nr. 3, p. 50-51.

43 Zie hierover reeds staatssecretaris Teeven, TK 20140-2015, 196307, nr. 1093, p. 
1-2.

44 Zie hiervoor ook de reactie van het kabinet d.d. 17 oktober 2014 op het ACVZ-
advies.

45 Zie voor kritiek ook een brief van het iMMO van 9 juni 2015, te vinden op de 
site van het iMMO: ‘Uit de kamerstukken (Verslag van een Wetgevingsoverleg 
34088.22) blijkt dat het Medisch Advies Horen en Beslissen niet zal worden 
ingezet om een eerste indicatie voor medische relevantie te verkrijgen.’
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Kroniek advisering
Wel is er voor gekozen om de beslissing tot het instellen van 
medisch onderzoek pas te nemen nadat het nader gehoor heeft 
plaatsgevonden. Uitzonderingen hierop zijn wel mogelijk.46

In hoeverre de huidige implementatie (in het Vb 2000) recht 
doet aan de betekenis van artikel 18 PRi is nog niet helemaal 
duidelijk.47 De toepassing van artikel 18 PRi in de praktijk, mede 
gezien in samenhang met artikel 4 Definitierichtlijn (de samen-
werkingsverplichting) en de tekst van artikel 10 lid 3d PRi, 
onder d, (deskundigenadvies inwinnen) dienen wel in acht te 
worden genomen bij de beantwoording van de vraag of de staats-
secretaris een medisch advies voor de beantwoording van een 
verzoek om internationale bescherming relevant acht. Die rele-
vantie staat ter beoordeling van de staatssecretaris. In bepaalde 
gevallen kan deze van mening zijn dat een FMO geen zin heeft, 
bijvoorbeeld indien een vreemdeling tegenstrijdige verklaringen 
heeft gegeven voor het ontstaan van de littekens, terwijl niet 
is gebleken van psychische klachten die interfereren met zijn 
vermogen om compleet, coherent of consistent te verklaren.

De medische onderzoeksplicht komt steeds nadrukkelijker in beeld.

1.4  iMMO-rapportages en medisch steunbewijs
Medisch steunbewijs kan op meerdere manieren van belang zijn 
in de asielprocedure. Dit bewijs kan van belang zijn om het asiel-
relaas te begrijpen en te interpreteren, bijvoorbeeld bij fysieke 
en/of psychische sporen van marteling. Ook kan medisch steun-
bewijs inzichtelijk maken dat er bij de asielzoeker barrières 
bestonden bij het coherent en consistent kunnen verklaren.48 
Ook artikel 18 PRi (en nu ook het Vb 2000) onderkent dit.
EHRM-uitspraken geven al jarenlang aanleiding om medische 
onderzoeken – ook als die worden uitgevoerd door bijvoorbeeld 
een basisarts – serieus in de beoordeling van een mogelijke 
artikel 3-EVRM schending te betrekken.49 Het EHRM oordeelt 
dat de gestelde foltering of onmenselijke behandeling door het 
medisch rapport wordt ondersteund, en dat in dit geval de Franse 
overheid dit onvoldoende heeft weerlegd.50 De medische onder-
zoeksplicht komt steeds nadrukkelijker in beeld.51 

In een uitspraak uit februari 2014 heeft de Afdeling samengevat 
hoe invulling te geven aan EHRM-jurisprudentie in zaken waarin 
een asielzoeker, ter staving van zijn stelling dat hij in het land 
van herkomst een onmenselijke behandeling heeft ondergaan, 
een door een arts geproduceerd bewijsmiddel heeft overgelegd. 

46 TK 2014-2015, 34 088, nr. 21 p. 22.
47 Op het blog stijnskijkopasielrecht betoogt S. Smulders (‘Medisch steunbewijs en 

de implementatie van de herziene Procedurerichtlijn’, op 26 oktober 2015: ‘Of 
in de toekomst nog een kwestie gaat worden of de wetgever artikel 18 van de 
richtlijn op het vereiste niveau van regelgeving heeft geïmplementeerd, is zeer 
de vraag. Het laten uitvoeren van medisch onderzoek door het bestuursorgaan 
kan in feite eveneens voortvloeien uit artikel 4, eerste en vierde lid, van Richtlijn 
2011/95/EU van 13 december 2011 (Definitierichtlijn of Kwalificatierichtlijn).’ Zie: 
https://stijnskijkopasielrecht.wordpress.com.

48 Zie bijvoorbeeld ook R. Wallace and K. Wylie, ‘The Reception of Expert Medical 
Evidence in Refugee Status Determination’, International Journal of Refugee 
Law Vol. 25 No. 4 p. 749; International Association of Refugee Law Judges: 
Guidelines on the Judicial Approach to Expert Medical Evidence, June 2010 en 
bijbehorende ‘Explanatory Note’.

49 EHRM 19 september 2013, appl.no. 10466/11, (R.J. v. Frankrijk), JV 2013 met 
noot Schüller. Zie ook EHRM 4 september 2014, appl.no. 17897/09 (M.V. en 
M.T. – Frankrijk) JV 2014/322; EHRM 5 september 2013, appl.no. 61204/09 (I. 
v. Zweden), JV 2013/374 met noot Schüller; EHRM 3 september 2010, appl.no. 
41827/07 (R.C. v. Sweden), JV 2010/147 met noot Spijkerboer.

50 EHRM 19 september 2013, appl.no. 10466/11, (R.J. v. Frankrijk), r.o. 4.
51 Zie ook A. van Kampen, ‘Een kentering in de waardering van medisch 

steunbewijs’, A&MR 2011, p. 363-365; Stijn Smulders, ‘Medisch steunbewijs en 
de implementatie van de herziene procedurerichtlijn’, JNVR 2015, nr. 3, p. 41-56.

Indien een medisch rapport sterke aanwijzingen geeft dat de 
littekens en verwondingen van de vreemdeling zijn veroorzaakt 
door mishandeling of marteling, ligt het op de weg van de IND 
om nader medisch onderzoek te verrichten, aldus de Afdeling.52 
Indien een iMMO-rapport een aanwijzing vormt voor het verband 
tussen het letsel en de gestelde marteling, had de staatssecretaris 
nader onderzoek moeten verrichten.53

Medisch steunbewijs wordt steeds vaker vormgegeven conform 
het Istanbul Protocol.54 Ook het iMMO verricht onafhankelijk 
medisch onderzoek naar de fysieke en psychische klachten als 
mogelijk gevolg van ondergaan geweld dat te maken kan hebben 
met de gronden van de asielaanvraag op basis van het Istanbul 
Protocol.55 De Afdeling merkt de rapporten van iMMO aan als 
deskundigenrapporten.56 Zo nu en dan wordt echter door een 
rechtbank geoordeeld dat de wijze van totstandkoming van een 
iMMO-rapport niet inzichtelijk en concludent is.57

Stand van zaken iMMO-aanvragen per 27 oktober 2015 
iMMO heeft tussen 5 maart 2012 en 27 oktober 2015 in totaal 
682 aanvragen ontvangen, waarvan 119 in 2015. Daarvan werden 
er 577 inhoudelijk beoordeeld. 344 zaken zijn afgerond met een 
volledig onderzoek en 22 zaken met een uitgebreid advies op 
basis van een dossieronderzoek. In 180 dossiers werd een vergun-
ning verleend. 22 zaken werden in hoger beroep afgewezen. In 11 
zaken is betrokkene teruggekeerd of met onbekende bestemming 
vertrokken. Dat betekent dat in de zaken waarin een rappor-
tage is uitgebracht en waarin een eindresultaat bekend is (dus 
vergunningverlening, uitgeprocedeerd of MOB) 84% een status 
heeft gekregen. In de helft van deze zaken ging het om een opvol-
gende asielaanvraag. In de loop van 2015 ontving iMMO meer 
verzoeken om advies; dat zijn er tot nu toe 118. 58

De Afdeling heeft eerder geoordeeld dat de kosten voor een iMMO-
rapport geen noodzakelijke kosten zijn in de zin van artikel 17 lid 
1 Rva 2005.59 Dit laat echter onverlet de mogelijkheid om – in 
het kader van een proceskostenveroordeling – de staatssecretaris 
te veroordelen in de gemaakte kosten voor het iMMO-onderzoek. 
Een aantal rechtbanken maakt van deze mogelijkheid gebruik.60

52 ABRvS 19 februari 2014, 201208171/1/V1, JV 2014/120 met name r.o. 5.6; 
ABRvS 16 augustus 2012, 201101198/1/V4, JV 2012/412. Zie ook ABRvS 31 juli 
2013, 201211436/1/V4, JV 2013/355 met noot Zwaan.

53 Zie bijvoorbeeld zp Roermond 8 mei 2014, AWB 13/18204.
54 In 1999 werd het Istanbul Protocol (Manual on Effective Investigation and 

Documentation of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment) opgesteld; een handleiding voor onderzoek naar (de gevolgen 
van ) marteling en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of 
bestraffing. Vindplaats op internet http://bit.ly/1jyqc2d. Zie ook considerans 31 
PRi.

55 Evert Bloemen en Marjolein Keunen, ‘Ik heb alle bewijzen op mijn lichaam. De 
eerste ervaringen na anderhalf jaar iMMO’, A&MR 2013, nr. 9, p. 456.

56 ABRvS 31 juli 2013, 201211436/1/V4, JV 2013/355 m.nt. Zwaan. Zie ook NIFP, 
Medische steunbewijzen in de asielprocedure. Een onafhankelijk onderzoek naar 
de kwaliteit van iMMO-rapporten, 3 september 2014. In dit onderzoek wordt – op 
verzoek van de IND – het NIFP verzocht om de kwaliteit van de rapportages van 
het iMMO te beoordelen.

57 Zie bijv. zp. Den Haag 19 februari 2015, AWB 12/30640.
58 Informatie afkomstig uit de iMMO nieuwsbrief van november, nr. 18, www.

stichtingiMMO.nl.
59 ABRvS, 12 december 2014, 201404194/1/V1, JV 2015/33. In dezelfde lijn zp 

Arnhem 10 februari 2015 Arnhem , AWB 14/7468 [ECLI:NL:RBDHA:2015:1931]
60 Zie zp. Haarlem 3 februari 2015, AWB 13/23201, JV 2015/76. Zie ook de nieuwe 

werkwijze iMMO inzake vergoeding kosten iMMO-onderzoek, te vinden op de site 
van het iMMO, www.stichtingimmo.nl. 
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In een recent toegekende interim measure door het VN 
Committee against Torture in zaken van Tamils uit Sri Lanka 
speelt de Nederlandse handelwijze ten aanzien van medisch 
steunbewijs een grote rol.61 In deze casus was medisch steunbe-
wijs beschikbaar (MOG-rapportage en informatie van een psychi-
ater) over de gevolgen van de gestelde marteling en daarna in 
de opvolgende aanvraag een iMMO-rapportage. Ondanks dit 
steunbewijs bleef de IND bij het oordeel dat het relaas niet 
geloofwaardig was vanwege tegenstrijdigheden en vaagheden, 
terwijl in de medische rapportages hiervoor een verklaring werd 
gegeven vanwege de vastgestelde psychische problematiek.62

Opvolgende aanvragen en herhaalde aanvragen
Opvolgende aanvragen kunnen sinds de implementatie van de 
Procedurerichtlijn niet-ontvankelijk worden verklaard, artikel 
4:6 Awb is niet langer van toepassing op de meeste opvolgende 
asielaanvragen63 De staatssecretaris gaat ervan uit dat het 
Nederlandse nova-criterium past binnen het Unierechtelijke 
kader.64 

Zowel het onderzoeksrapport van het Bureau Documenten als het proces-verbaal van de 
KMar wordt aangemerkt als een deskundigenadvies.

Op grond van artikel 4:6 Awb kan het bestuursorgaan, wanneer 
geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden 
worden vermeld, zonder toepassing te geven aan artikel 4:5 
Awb, de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar de eerdere 
afwijzende beschikking.65 Dit geldt wel alleen indien het een 
beschikking van gelijke strekking betreft (met hetzelfde doel en 
geldigheidsduur). Door de toepassing van artikel 4:6 Awb is de 
waarde van medisch steunbewijs, zoals een iMMO-rapport, in 
een herhaalde aanvraag lastig.66 De Afdeling houdt vast aan een 
strikte invulling van het begrip ‘nieuw gebleken feiten of veran-
derde omstandigheden’. Hieronder moeten worden begrepen 
feiten of omstandigheden die na het eerdere besluit zijn voorge-
vallen 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. Hieruit volgt dat wanneer in een opvolgende asiel-
aanvraag geen nova aan de orde zijn, de rechter het beroep niet 
inhoudelijk kan beoordelen.67

61 CAT 28 juli 2015, nr. 692/2015. Zp Haarlem 28 mei 2014 verklaart het beroep 
gegrond,

maar de Afdeling verklaart het hoger beroep op 25 augustus 2014 kennelijk 
gegrond. Zie ook Update 2015, nr. 36, 16 september 2015, p. 7-9, te vinden 
op vluchtweb. Zie hierover Evert Bloemen en Meeuw Kollen, ‘Bewijs geleverd. 
Medisch steunbewijs en medische beperkingen in asiel’, JNVR 2015, nr. 3, p. 61.

62 ABRvS 25 augustus 2014, 201209148/1/V1; Rb. Amsterdam 18 mei 2015, AWB 
15/8264. 

63 Art. 40 PRi. Zie hierover uitgebreid de bijdrage van Marcelle Reneman, 
‘Implementatie en toepassing EU-regels over beoordeling en toetsing opvolgende 
asielaanvragen’, in dit nummer van A&MR.

64 Kamerstukken II 2014/15, 34088, nr. 3, p. 12. De Migration Law Clinic van de 
Vrije Universiteit heeft twee studies gepubliceerd. Daarin wordt beoordeeld of 
de plaats van het medisch onderzoek tijdens een herhaalde asielaanvraag in de 
Nederlandse asielprocedure, wel in lijn is met enerzijds de Europese en anderzijds 
de internationale wet- en regelgeving, zie http://migrationlawclinic.org/category/
expert-opinions/.

65 Dit gedeelte van de kroniek is gebaseerd op de noot van Zwaan bij ABRvS 29 
augustus 2014, 201400245/1/V1, JV 2014/390

66 ABRvS 29 augustus 2014, 201400245/1/V1, JV 2014/390 met noot Zwaan. Zie 
over de bewijswaarde in een eerste aanvraag de noot van Reneman bij ABRvS 19 
februari 2014, nr. 201208171/1/V1, AB 2014/222.

67 ABRvS 24 december 2013, nr. 201300735/1/V1, JV 2014/75, m.nt. Spijkerboer. 

In een aantal zaken nemen verschillende rechtbanken aan dat 
een iMMO-rapport wel een novum kan zijn.68 De rechtbanken 
wegen bijvoorbeeld mee de ‘Werkwijze iMMO & Toelichting bij 
iMMO-rapportage’ waardoor duidelijk wordt dat een rapportage 
niet eerder kon worden gevraagd (na het voornemen) en dat het 
opvragen van medische stukken tijd kost. In een aantal andere 
zaken nemen verschillende rechtbanken aan dat een overgelegd 
iMMO-rapport geen novum kan zijn.69 Als nuancering op iMMO-
rapportages die geen novum vormen voegen we hier toe dat we 
in deze jurisprudentie niet die gevallen terugzien, waarin – 
wellicht mede op grond van een iMMO-rapportage – de vervolg-
aanvraag wel direct wordt ingewilligd.70 Alleen wanneer zich 
‘bijzondere, op de individuele zaak betrekking hebbende, feiten 
en omstandigheden’ voordoen, mogen de IND en de rechter het 
bovenstaande beoordelingskader voor opvolgende aanvragen 
niet toepassen, de zogenaamde Bahaddar-exceptie.71 Volgens de 
Afdeling doen dergelijke bijzondere feiten of omstandigheden 
zich voor, wanneer hetgeen de desbetreffende vreemdeling heeft 

aangevoerd en overgelegd ‘onmiskenbaar tot het oordeel leidt 
dat de staatssecretaris bij uitzetting van die vreemdeling een 
refoulementverbod zou schenden’, zoals neergelegd in artikel 
3 EVRM.72 Onder omstandigheden is dan toch nog een rol voor 
iMMO-rapportages weggelegd.73

2.  Documentenonderzoek

Het Bureau Documenten van de IND is belast met de beoorde-
ling van de authenticiteit van documenten die een vreemde-
ling inbrengt. Zo kan een vreemdeling ter ondersteuning van 
zijn asielrelaas zeer uiteenlopende documenten overleggen als 
paspoorten, bankafschriften, werkgeversverklaringen, dreig-
brieven of verklaringen van dorpsoudsten. Het is aan het Bureau 
Documenten om een uitspraak te doen over de authenticiteit van 
dergelijke documenten.74 Een onderzoek naar de authenticiteit 
kan ook worden uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee 

68 Bijvoorbeeld zp. Rotterdam 9 oktober 2014, AWB 14/9140 r.o. 3.2: ‘Uit de 
iMMO-rapportage en de brief van het iMMO van 8 mei 2014 volgt dat de 
psychische problemen van eiser in de loop der tijd sterk zijn toegenomen. De 
rechtbank ziet geen aanleiding aan deze constatering te twijfelen, omdat eiser 
zich pas twee weken na het eerdere besluit heeft gemeld bij de huisartsenpost 
voor asielzoekers met psychische klachten en omdat MediFirst tijdens het 
onderzoek dat voorafging aan de gehoren in de eerdere asielprocedure niet heeft 
gewezen op ernstige psychische problemen. Gelet op het voorgaande en nu 
de iMMO-rapportage is opgesteld naar aanleiding van deze verzwaring van de 
psychische klachten van eiser, kon dit rapport naar het oordeel van de rechtbank 
redelijkerwijs niet eerder worden overgelegd en is in zoverre sprake van een nieuw 
feit in voormelde zin’; zp. Arnhem 28 mei 2014, AWB 14/11154; zp. Middelburg 
12 december 2013, AWB 13/12241 (vernietigd); zp. Utrecht 3 oktober 2013, 
AWB 13/23798 en 13/23797 (vernietigd); zp. Den Haag 20 november 2012, 
AWB 12/33535 (vernietigd).

69 Bijvoorbeeld zp. Utrecht 2 oktober 2014, AWB 14/19324; zp. Zwolle 3 
september 2014, AWB 12/36284, JV 2014/336; zp. Rotterdam 27 juni 2014, 
AWB 14/12949.

70 Zie hierover iMMO nieuwsbrief nr. 12 van 8 april 2014, te vinden op www.
stichtingimmo.nl.

71 EHRM 19 februari 1998, Bahaddar t Nederland, nr. 25894/94, para 45. Zie ook 
paragraaf C1/4.6 Vc.

72 ABRvS 30 juni 2014, nr. 201301155/1/V2, JV 2014/272, para 1.4.
73 Zie bijvoorbeeld zp. Amsterdam 29 augustus 2014, AWB 14/17928
74 38 procent van de gecontroleerde documenten in 2014 waren afkomstig van 

Syriërs. Zie artikel ‘Echt of vals’ in NRC Handelsblad van 15 december 2014, p. 
11.
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(KMar).75 Anders dan het Bureau Documenten maakt de KMar 
geen onderdeel uit van de IND. De KMar legt de uitkomst van 
zijn onderzoek neer in een proces-verbaal van bevindingen. Het 
is vaste rechtspraak dat zowel het onderzoeksrapport van het 
Bureau Documenten als het proces-verbaal van de KMar wordt 
aangemerkt als een deskundigenadvies.76 De consequentie 
daarvan is dat de uitkomst van het onderzoek door de vreem-
deling slechts kan worden bestreden door het overleggen van 
een andersluidende contra-expertise.77 Legt de vreemdeling geen 
contra-expertise over, dan mag de IND uitgaan van de uitkomst 
van het deskundigenadvies, mits zij zich ervan heeft vergewist 
dat het advies – naar wijze van totstandkoming – zorgvuldig en – 
naar inhoud – inzichtelijk en concludent is.78

Vermelding verdient een aantal zaken waar een onderzoek van 
het Bureau Documenten een doorslaggevende rol speelde in de 
afwijzing van de aanvraag om een verblijfsvergunning asiel.
De eerste uitspraak die aandacht verdient is de uitspraak van de 
Afdeling van 31 oktober 2014.79 Een Nepalese vreemdeling had 
een politieverklaring overgelegd ter ondersteuning van zijn asiel-
relaas. De verklaring had de strekking dat de politie niet in staat 
was hem voldoende te beschermen. Van dat document was een 
Engelse vertaling opgemaakt. Die vertaling, opgesteld door het 
zogenoemde Law Books Management Board (LBMB), was gele-
galiseerd door het Nepalese Ministerie van Buitenlandse Zaken 
en de Nederlandse ambassade in Nepal. Bureau Documenten 
had de politieverklaring niet authentiek bevonden. De rechts-
vraag luidde vervolgens: welke betekenis heeft de legalisatie van 
de vertaling voor de beoordeling van de authenticiteit van het 
brondocument? De rechtbank stelde dat die betekenis er was. Ter 
onderbouwing beriep zij zich op een thematisch ambtsbericht80 
waarin staat dat het LBMB slechts officiële documenten vertaalt.

De contra-expert dient alle factoren te bespreken en te ontkrachten die in relevante mate 
hebben bijgedragen aan de conclusie van de deskundige van het bestuursorgaan.

De conclusie van de rechtbank is volgens ons niet onbegrijpe-
lijk, gegeven het feit dat de Nederlandse ambassade in Nepal 
de vertaling heeft gelegaliseerd. Is daarvan sprake, dan moet, 
zo heeft de Afdeling in een andere zaak uitgesproken, worden 
uitgegaan van de authenticiteit van een document.81 Merk echter 
op dat de legalisatie enkel de (juistheid van de) vertaling betreft 
en niet het brondocument. Voor de Afdeling was dat de reden 
om tot een andere conclusie te komen dan de rechtbank over de 
authenticiteit van de politieverklaring. Dat LBMB enkel officiële 

75 Dat beide wegen openstaan is geëxpliciteerd in ABRvS 20 maart 
2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ4983. Zie ook ABRvS 28 augustus 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:3312, waarin beide organisaties (niet dezelfde) documenten 
van de vreemdeling hebben onderzocht.

76 Zie onder meer ABRvS 19 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1232, en ABRVS 
14 maart 2014, ECLLI:NL:RVS:2014:948.

77 ABRvS 19 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1232.
78 ABRvS 16 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3269. In Update 2015, nr. 45, 

van 18 november 2015, te vinden op www.vluchtweb.nl, wordt deze uitspraak 
‘enigermate innerlijk tegenstrijdig’ genoemd. De stelling dat uit deze uitspraak 
lijkt af te leiden dat een KMar-advies enkel met een tegenadvies kan worden 
bestreden, delen wij echter niet zonder meer. De Afdeling wijst, hoewel in een 
bijzin, ook op de vergewisplicht van de IND. In zoverre past deze uitspraak in de 
vaste jurisprudentie van de Afdeling. Dat het in de praktijk niet eenvoudig zal zijn 
de zorgvuldige totstandkoming, inzichtelijkheid en concludentheid van een advies 
van de KMar of Bureau Documenten beargumenteerd te betwisten, is een andere 
zaak.

79 ABRvS 31 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3937.
80 Te vinden op http://bit.ly/1SwCgNy. Op p. 32 staat de verwijzing naar LBMB.
81 ABRvS 13 september 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB4431. 

documenten zou vertalen, acht de Afdeling onvoldoende. 
Onduidelijk is of LBMB onderzoek heeft gedaan naar de authen-
ticiteit, aldus de Afdeling.

De tweede zaak betreft de uitspraak van de Afdeling van 6 
november 2014.82 Ter ondersteuning van zijn relaas dat tegen 
hem in zijn thuisland Kirgizië een strafzaak was aangespannen, 
had een vreemdeling een verklaring van de Kirgizische autori-
teiten overgelegd waarin staat dat hij werd vervolgd wegens 
diefstal en lidmaatschap van een criminele organisatie. Uit het 
onderzoek van Bureau Documenten kwamen over dit document 
de volgende conclusies naar voren: a. de technische verschijnings-
vorm van het document vertoont gebreken: bepaalde gegevens 
op het document waren aangebracht met een inktjetprinter, 
andere met een tonertechniek; b. bij gebreke aan referentiemate-
riaal kan geen uitspraak worden gedaan over de echtheid van het 
document; c. niet kan worden vastgesteld of het document door 
de bevoegde autoriteiten is afgegeven en inhoudelijk juist is. De 
vreemdeling schakelde vervolgens een eigen deskundige in. Deze 
concludeerde ‘dat de context plausibel is, de details plausibel 
zijn en dat het document echt lijkt te zijn.’ Dat zijn geen harde 
conclusies en van de jurisprudentie over de taalanalyse is bekend 
dat de Afdeling waarde aan contra-expertises heeft ontzegd, 
reeds vanwege het feit dat daaraan geen eenduidige conclusie 
is verbonden. Wij wezen hierop reeds in eerdere kronieken, in 
samenhang met de lastige positie van wetenschappers.83

De Afdeling concludeert dat niet is aangetoond dat het document 
authentiek is en dat het daarom het asielrelaas niet ondersteunt, 
reeds omdat de technische gebreken niet zijn weersproken. De 
uitspraak onderstreept de noodzakelijke reikwijdte van het 
onderzoek van de contra-expert. Uitgangspunt van de contra-

expertise dient het onderzoek door het bestuursorgaan te zijn 
en dat brengt met zich dat de contra-expert alle factoren die 
in relevante mate hebben bijgedragen aan de conclusie van de 
deskundige van het bestuursorgaan dient te bespreken (en dient 
te ontkrachten, indien hij tot andere conclusies komt). Verzuimt 
de contra-expert dat te doen, dan ligt een ‘reeds-omdat’-afdoe-
ning binnen handbereik.

Verder blijkt uit een recente uitspraak van de zittingsplaats 
Amsterdam dat de vergewisplicht van de staatssecretaris ook geldt 
indien Bureau Documenten een externe adviseur inschakelt. De 
rechter oordeelt dat de stukken die ten grondslag liggen aan het 
onderzoek door Bureau Documenten in de betreffende casus geen 
inzicht bieden in de (expertise van) de door Bureau Documenten 
ingeschakelde expert en zijn onderzoeksmethoden.84

De IND mag ten slotte, zo blijkt uit de rechtspraak, documenten 
die de geloofwaardigheid van een element van het asielrelaas 
kunnen onderbouwen in beginsel niet terzijde schuiven en tege-
lijkertijd dit element als ongeloofwaardig beoordelen.85 Uiteraard 
dient de vreemdeling wel een aanvaardbare verklaring te geven 

82 ABRvS 6 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4096.
83 Zie in het bijzonder A&MR 2013, nr. 4, p. 234, met vermelding van jurisprudentie.
84 Zp Amsterdam 29 september 2015, Awb 11/25608.
85 Zie Arno Pinxter in zijn commentaar onder zp. Amsterdam 17 september 2015, 

AWB 15/1552, te vinden in de UPdate 2015, 30 september 2015, p. 3, www.
vluchtweb.nl.
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voor eventuele discrepanties. Deze redeneertrant is in lijn met 
bijvoorbeeld de EHRM uitspraak inzake M.A. van 18 november 
2014.86 Daarin oordeelt het EHRM ten aanzien van de overge-
legde documenten dat de Zwitserse autoriteiten deze niet buiten 
beschouwing mochten laten om de enkele reden dat het kopieën 
betrof en dat zij mogelijk gekocht waren in Iran (r.o. 62).87

3.  Ambtsberichten

3.1  Individuele ambtsberichten
Kan de IND gehouden zijn een individueel ambtsbericht te 
laten opstellen? Deze vraag kwam meermaals aan de orde in 
deze kroniekperiode. Wij bespreken uitspraken van de Afdeling 
van 15 oktober 2014, 8 december 2014, 24 december 2014 en 8 
september 2015.88

In een eerdere kroniek wezen wij reeds op jurisprudentie waarin 
de Afdeling de IND alle ruimte biedt om te beslissen of aan de 
vreemdeling al dan niet een taalanalyse wordt aangeboden.89 
De achter deze jurisprudentie liggende gedachte is dat zo’n 
onderzoek een tegemoetkoming is in de op de vreemdeling 
rustende bewijslast om zijn asielrelaas aannemelijk te maken. 
Anders gezegd: je mag blij zijn als de IND je een handje toesteekt, 
maar als de IND dat om hem moverende redenen niet doet, heb 
je pech. En omgekeerd staat het de IND vrij een taalanalyse te 
entameren terwijl daartoe volgens de vreemdeling geen enkele 
aanleiding is. Dat vaak weinig expliciet wordt gemaakt waarom 
de IND die hand niet of juist wel toesteekt, doet niet af aan de 
rechtmatigheid van die beslissing.
Deze gedachtegang vinden we terug in bovenstaande vier 
uitspraken met betrekking tot het individuele ambtsbericht. Zo 
spreekt de Afdeling in de uitspraak van 15 oktober 2014 klip en 
klaar (en kort) uit dat het de IND vrijstaat om aan de minister 
van Buitenlandse Zaken een individueel ambtsbericht te vragen, 
maar dat hij daartoe niet gehouden is. Ter motivering wordt in 
de uitspraak van 8 december 2014 geoordeeld dat het door de 
staatssecretaris verrichte bronnenonderzoek afdoende is. In de 
uitspraak van 8 september 2015 wordt een individueel ambtsbe-
richt niet relevant geacht. In de uitspraak van 24 december 2014 
wordt er daarbij op gewezen dat bij het laten uitbrengen van een 
individueel ambtsbericht sprake is van een tegemoetkomen. De 
Afdeling verwijst daarbij naar de volgende overweging in haar 
uitspraak van 20 maart 2013:90

‘Gedurende de gehele bestuurlijke fase heeft een vreemdeling de moge-
lijkheid de staatssecretaris te verzoeken, indien deze dit niet uit eigen 
beweging doet, hem tegemoet te komen in de in beginsel op de vreem-
deling rustende bewijslast om zijn asielrelaas aannemelijk te maken. 
Daarbij moet worden gedacht aan onderzoek naar overgelegde docu-
menten door de Koninklijke Marechaussee of het Bureau Documenten 
van de IND. Evenzeer is denkbaar dat de staatssecretaris andere 
organen verzoekt onderzoek te verrichten, bijvoorbeeld in het land van 
herkomst van een vreemdeling. De staatssecretaris kan bijvoorbeeld het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken verzoeken een algemeen, dan wel 
individueel ambtsbericht uit te brengen, indien hetgeen een vreemde-
ling tijdens de gehoren, de correcties en aanvullingen, de zienswijze 
of in beroep of een ander moment naar voren brengt daartoe aanlei-
ding geeft.’

86 EHRM 18 november 2014, appl.no. 52589/13, (M.A. tegen Zwitserland) JV 
2015/1 met nt. Schüller en De Boer.

87 EHRM 18 november 2014, appl.no. 52589/13, (M.A. tegen Zwitserland) JV 
2015/1 (r.o. 62).

88 Resp. ECLI:NL:RVS:2014:3833, ECLI:NL:RVS:2014:4592, 
ECLI:NL:RVS:2014:4775 en ECLI:NL:RVS:2015:2943.

89 A&MR 2012, p. 224, met verwijzing naar jurisprudentie.
90 ABRvS 20 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ4985.

Het is natuurlijk mooi dat de vreemdeling gedurende het hele 
besluitvormingstraject mag vragen om een onderzoek, maar 
het zou de rechtszekerheid bevorderen als de vreemdeling 
enige indicatie zou hebben of dat verzoek al dan niet wordt 
gehonoreerd.

In dit verband kan worden gewezen op artikel 4, eerste lid, van de 
Definitierichtlijn, waarin is bepaald dat de lidstaat tot taak heeft 
om de relevante elementen van het verzoek om internationale 
bescherming in samenwerking met de verzoeker te beoordelen.91 
In de uitspraak van 15 oktober 2014 had de vreemdeling ook 
expliciet verwezen naar dit artikellid van de Definitierichtlijn. De 
Afdeling ziet hierin geen aanleiding om op enige wijze richting te 
geven aan de wijze waarop de IND het onderzoek inricht, de wijze 
waarop in een onderzoek wordt samengewerkt met de vreemde-
ling en zijn advocaat, en de motivering van een afwijzing van een 
verzoek om te voldoen aan de samenwerkingsverplichting.
Wij vinden het evenwel opvallend dat in de onderliggende 
rechtbankuitspraak in twee van de vier genoemde uitspraken 
de rechtbank de IND opdroeg een individueel ambtsbericht te 
laten opstellen. Mogelijk moet hieruit worden geconcludeerd dat 
binnen de rechtbanken wordt geworsteld met de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de samenwerkingsverplichting en 
de geringe motivering van bedoelde beslissingen.

3.2  EASO landenrapporten en Europese ambtsberichten
Met de omzetting van de Procedurerichtlijn is tevens de 
positie van de European Asylum Support Office, het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), en zijn landen-
rapporten vastgelegd.92 De herziene Procedurerichtlijn verplicht 
lidstaten de landeninformatie van het EASO te gebruiken als een 
van de bronnen waarop zij hun asielbeslissingen baseren. Artikel 
10, lid 3, sub b, PRi bepaalt dat lidstaten er voor moeten zorgen 
dat er nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld uit 
verschillende bronnen, zoals het EASO en UNHCR, en relevante 
internationale mensenrechtenorganisaties, over de algemene 
situatie in de landen van herkomst van verzoekers en, waar 
nodig, in de landen van doorreis, en dat het personeel dat de 
verzoeken behandelt en daarover beslist, over deze informatie 
kan beschikken.
Er is door het EASO reeds een groot aantal landenrapporten 
uitgebracht. In 2015 verschenen tot nu toe bijvoorbeeld EASO 
Country of Origin Information Reports – Nigeria Sex trafficking 
of women (oktober 2015); Pakistan Country Overview (augustus 
2015); Eritrea Country Focus. (mei 2015); Afghanistan: Security 
Situation (januari 2015).93

Ook bestaat de mogelijkheid om Europese ambtsberichten uit 
te brengen. Vanuit de gedachte van verdere harmonisatie van 
het Europese asielsysteem is het, aldus de regering, gewenst dat 
parallel gestreefd wordt naar gezamenlijke Europese ambtsbe-
richten. EASO heeft bevoegdheid op het terrein van het verza-
melen en verspreiden van informatie over landen van herkomst 

91 In het arrest van het Hof van Justitie van 22 november 2012, C-277/11, 
M.M. tegen Ierland, ECLI:EU:C:2012:744, overweegt het Hof dat deze 
samenwerkingsplicht inhoudt dat, indien de door de verzoeker om internationale 
bescherming aangevoerde elementen om welke reden dan ook niet volledig, 
actueel of relevant zijn, de betrokken lidstaat in deze fase van de procedure actief 
met de verzoeker moet samenwerken om alle elementen te verzamelen die het 
verzoek kunnen staven.

92 Zie de site van het EASO, easo.europa.eu. Zie ook het artikel van H. van den 
Bergh, Landeninformatie in Europees perspectief – de rol van EASO , A&MR 
2014, p. 216-223.

93 VluchtelingenWerk en het Britse Asylum Research Consultancy hebben dit 
rapport geanalyseerd en wordt onder andere ingegaan op de structuur van het 
rapport, de gebruikte methodologie en het brongebruik, zie de Update van 18 
maart 2015, te vinden op www.vluchtweb.nl.
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van asielzoekers vanuit een Europees perspectief. In EASO-
verband zijn inmiddels drie expertnetwerken opgericht waarin 
landeninformatie wordt gedeeld met alle lidstaten op de speci-
fieke landen Somalië, Syrië en Pakistan.94

In een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 juli 2015 is 
te lezen:95

‘De rechtbank stelt vast dat in dit specifieke geval voor het eerst de 
informatievergaring en verslaglegging over de veiligheidssituatie in 
een bepaald land in een gezamenlijk ambtsbericht heeft plaatsge-
vonden. Het ambtsbericht inzake Libië van 19 december 2014 is een 
coproductie van Nederland, België, Zweden en Noorwegen. België 
kwalificeert de feitelijke situatie in Libië mede op basis van dit ambts-
bericht als een situatie bedoeld in artikel 15, aanhef en onder c, van 
de Definitierichtlijn. Ook Zweden heeft een aantal kuststeden aange-
wezen als 15c-gebied. Verder heeft Noorwegen feitelijk een besluit- en 
vertrekmoratorium ingesteld, nu dit land blijkens het van de Noorse 
immigratiedienst Utlendingsnemnda (UNE) verkregen document van 5 
januari 2015, het nemen van beslissingen in Libische asielzaken heeft 
opgeschort en de gedwongen terugkeer van asielzoekers naar Libië 
heeft opgeschort vanwege het aanhoudend gewapend conflict aldaar.’

Blijkbaar is het heel goed mogelijk om uit een gezamenlijk 
ambtsbericht tot verschillende toepassingen in de praktijk te 
geraken. In een brief van 16 januari 2015 beoordeelt staatssecre-
taris Teeven de situatie in Libië niet als een situatie vallend onder 
15c van de Definitierichtlijn.96 De Afdeling gaat hierin mee.97 De 
rechtbanken hebben er blijkbaar meer moeite mee om inzichte-
lijk te krijgen waarom de coauteurs van het gezamenlijke ambts-
bericht, te weten België en Zweden, wel een art. 15c-beleid voeren 
en Nederland niet.98 Aldus heeft dit gezamenlijke ambtsbericht 
geen uniformerende werken. Te verwachten valt dan ook dat de 
EASO landenrapporten op dit punt meer van belang zullen zijn. 
UNHCR heeft recent (22 oktober 2015) wederom een ‘niet uitzet-
advies’ ten aanzien van Libië afgegeven.99

Blijkbaar is het heel goed mogelijk om uit een gezamenlijk ambtsbericht tot verschillende 
toepassingen in de praktijk te geraken.

4.  Overige deskundigenadviezen

4.1  Taalanalyse
In de vorige kroniek signaleerden wij reeds dat de hoeveelheid 
jurisprudentie over de taalanalyse afneemt.100 Die ontwikkeling 
heeft zich doorgezet. De beperkte jurisprudentie levert verder 
weinig tot geen nieuwe inzichten op. Wij beperken ons mede 
daarom tot twee uitspraken van de Afdeling.

De eerste uitspraak betrof een vreemdeling die stelde te zijn 
geboren en getogen in Tibet. 101 Het BLT, onder wiens verantwoor-

94 TK 2014-2014, 19637, nr. 1830.
95 ECLI:NL:RBDHA:2015:8479
96 Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 16 januari 2015, 

kamerstuk 19 637 , nr. 1942
97 ABRvS 19 mei 2015, 201500505/1/V3.
98 Zie onder andere zp. Utrecht 27 november 2014, Awb 14/24703; zp. Middelburg 

29 januari 2015, awb 14/18729 en recentelijk zp Den Bosch 21 juli 2015, Awb 
14/19490. Zie hierover ook de kroniek van R. Bruin, ‘Toelatingsgronden asiel’, 
A&MR 2015, nr. 7, p. 283.

99 Informatie van R. Bruin, head of office van het kantoor van de UNHCR in Den 
Haag. Zie ook UNHCR Position on Returns to Libya, 12 November 2014, te 
vinden op: http://bit.ly/1N3Fzbu); zie ook het rapport van Human Rights Watch, 
http://bit.ly/1XH0LZN.

100 A&MR 2014, p. 296.
101 ABRvS 25 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:667.

delijkheid de taalanalyse was opgesteld, en de door de vreem-
deling ingeschakelde contra-expert twistten over de vraag of 
de vreemdeling nu Standaard-Tibetaans met invloeden van het 
Kham-Tibetaans sprak, of Kham-Tibetaans met invloeden van het 
Standaard-Tibetaans. Bij zulke discussies rest de rechter, naast 
een nauwkeurig onderzoek naar de zorgvuldigheid, inzichte-
lijkheid en concludentheid van het deskundigenbericht, slechts 
een eerbiedig luisteren naar de experts. Interessant punt hierbij 
was dat de door de IND ingezette tolk Standaard-Tibetaans 
sprak. Partijen zijn het erover eens dat dit van invloed kan zijn 
geweest op het taalgebruik van de vreemdeling. Niet valt uit te 
sluiten dat deze zijn gestelde taalgebruik (het gebruik van het 
Kham-Tibetaans) heeft aangepast ten gunste van het Standaard-
Tibetaans van de tolk.102 Uiteindelijk vond de contra-expertise 
geen genade in de ogen van de Afdeling, onder meer omdat deze 
niet innerlijk consistent was en geen eenduidige conclusie trok. 
De Afdeling vermeldt echter ook:

‘Voorts heeft het BLT in het weerwoord voldoende weerlegd dat de 
overeenkomsten van het taalgebruik van de vreemdeling met het 
Standaard-Tibetaans het gevolg zijn van zijn verblijf in [plaats 1], door 
erop te wijzen dat in de taalanalyse is vastgesteld dat het Tibetaans 
van de vreemdeling niet valt te kwalificeren als een vorm van authen-
tiek Kham-Tibetaans met enige invloeden van het Standaard-Tibetaans, 
maar meer als een vorm van Standaard-Tibetaans met enige invloeden 
van een Kham-dialect.’

Niet goed valt in te zien hoe de Afdeling, die geen specialistische 
kennis heeft van het Tibetaans, kan beoordelen dat de weerleg-
ging door het BLT voldoende is, nu ter motivering van die weer-
legging wordt verwezen naar de taalanalyse van het BLT.103

Een vergelijkbaar communicatieprobleem tussen tolk en vreem-
deling was aan de orde in de uitspraak van de Afdeling van 15 
september 2014.104 De tolk sprak slechts Kirundi, de vreemdeling 

Kinyamulenge. Hoewel eerst ter zitting bij de rechtbank, beriep 
de vreemdeling zich erop dat zich vanwege dit taalverschil 
tijdens het taalanalyse-interview problemen hadden voorgedaan. 
De Afdeling overweegt:
‘Nog daargelaten dat in het door de vreemdeling overgelegde 
rapport contra-expertise van 21 november 2013 is vermeld dat 
het Kinyamulenge, Kinyarwanda en Kirundi onderling verstaan-
baar zijn, is in dit rapport tevens vermeld dat het interview goed 
is uitgevoerd, dat de vragen duidelijk waren en dat de vreemde-
ling de kans heeft gekregen haar bekwaamheid in het spreken 
van het Kinyamulenge en kennis van het gestelde herkomstge-
bied te demonstreren.’

102 Zie in dit verband het recente proefschrift van drs. S. van der Kleij, Interaction 
in Dutch asylum interviews. A corpus study of interpreter-mediated institutional 
discourse. LOT publications, Utrecht, 2015. Te lezen via deze link: http://
www.lotpublications.nl/Documents/382_fulltext.pdf. Eerder al schreef over de 
verhouding tussen tolk en vreemdeling N. Doornbos, De papieren asielzoeker. 
Recht & Samenleving, GNI Instituut voor Rechtssociologie/Centrum voor 
Migratierecht KU Nijmegen, 2003.

103 Zp. Haarlem 25 augustus 2015, Awb 15/7457, concludeert bij twee ingebrachte 
contra-expertises Tibetaans dat één contra-expert niet voldoet aan de vereisten 
van de Afdeling, maar dat van de ander contra-expertise niet is uitgesloten dat 
deze ondanks enkele vormfouten aanknopingspunten biedt voor twijfel omtrent 
het resultaat van de taalanalyse van het BLT. 

104 ABRvS 15 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3527.
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Terecht stelt de Afdeling die conclusie van de deskundige contra-
expert boven de visie van de vreemdeling zelf.

4.2  Bekeringsonderzoek
In de vorige kroniek vermeldden wij de interessante uitspraak 
van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem, over onder-
zoeken naar bekeringen van een vreemdeling door dr. A.J. 
Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, en dr. J.W. 
van Saane, als godsdienstpsycholoog werkzaam aan de VU.105 De 
uitspraak sneed een aantal interessante kwesties aan. Zo bestond 
de inbreng van Van Saane uit twee delen: een algemeen rapport 
over bekeringen en een rapport over de bekering van de desbetref-
fende vreemdeling. In het algemeen deel worden twee typen beke-
ringen besproken: de actieve bekering en de passieve bekering. 
De passieve bekering wordt ervaren als een ‘zich overkomen’; een 
weloverwogen keuze ontbreekt. Bij actieve bekering is sprake van 
een actief zoeken naar zingeving. Van Saane en Plaisier werden 
door de rechtbank aangemerkt als deskundigen. Hun verkla-
ringen dat de bekering van de vreemdeling in die zaak geloof-
waardig was, kon door de IND daarom volgens de rechtbank 
niet zonder nadere motivering terzijde worden geschoven. Tegen 
deze uitspraak was door de IND geen hoger beroep ingesteld, wat 
opmerkelijk was te noemen, gelet op het principiële karakter van 
het oordeel van de rechtbank.

Dat het oordeel van de deskundige over de bekering een zekere subjectiviteit inhoudt doet 
niet af aan de deskundigheid van dat oordeel.

Dezelfde rechtbank en zittingsplaats zette de ingezette lijn door 
in haar uitspraak van 22 oktober 2014, over een Iraniër die door 
het schrijven van een (kennelijk maatschappijkritische) komedie 
in de problemen was gekomen met de Iraanse overheid.106 De 
rechtbank oordeelt dat het algemene rapport van Van Saane 
over bekeringen kan worden aangemerkt als een deskundigen-
bericht, omdat Van Saane daarin op basis van wetenschappelijk 
onderzoek een godsdienstpychologische methode uiteenzet voor 
de beoordeling van de geloofwaardigheid van een bekering. Dat 
brengt met zich, aldus de rechtbank, dat ook voor de IND de in 
dat rapport uiteengezette methode om de geloofwaardigheid 
van een bekering te beoordelen, heeft te gelden. Van dergelijke 
methodische wetenschap is geen sprake waar het betreft het indi-
viduele onderzoek naar de geloofwaardigheid van de bekering 
van de vreemdeling.107 Bij dat onderzoek gaat het om een waarde-
ring van de geloofwaardigheid van de verklaringen van eiser, wat 
naar haar aard geen wetenschappelijk oordeel inhoudt. Daarom 
is het individuele rapport ‘niet op gelijke wijze’ aan te merken als 
‘deskundigenbewijs’, aldus de rechtbank.
Bij deze redenering vallen, menen wij, kanttekeningen te plaatsen. 
Dat Van Saane een deskundige is, maakt dat haar rapportage moet 
worden aangemerkt als een deskundigenbericht. Dat bericht 
wordt ingebracht ter ondersteuning van het betoog dat de vreem-
deling is bekeerd. Die ondersteuning is gelegen in het specifieke 
deel, niet in het algemene deel. Dat vormt ‘slechts’ het methodo-
logische kader voor de individuele beoordeling. Dat het oordeel 
van de deskundige een zeker element van subjectiviteit inhoudt 

105 AM&R 2014, p. 298. De uitspraak is van 23 april 2014, 
ECLI:NL:RBDHA:2014:6523, JV 2014/227.

106 Uitspraak 22 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:13497.
107 In een krantenbericht ‘Is Ali oprecht christen geworden?’ werd gerefereerd aan 

een casus waarin de staatssecretaris (Teeven) hulpbisschop De Jong niet wilde 
aanmerken als deskundige en de rechtbank dat wel wilde. Zie de Volkskrant van 
2 december 2014, p. 15.

(beoordeling van een bekering is geen exacte wetenschap), doet 
volgens ons niet af aan de deskundigheid van dat oordeel. Een 
bekeringsonderzoek is in dit opzicht hoogstens slechts gradueel 
verschillend van bijvoorbeeld een taalanalyse, welk onderzoek 
ook geen exacte wetenschap is. Niet valt goed in te zien waarom 
de rechtbank meent (als wij de uitspraak juist interpreteren) dat 
Van Saane en Plaisier geen deskundigen zijn als het gaat om de 
beoordeling van de individuele bekering, maar wel waar het gaat 
om hun algemeen wetenschappelijke inzichten. Des te lastiger 
te doorgronden wordt dit, wanneer de rechtbank overweegt dat 
aan hun beoordeling van de geloofwaardigheid van de bekering 
van de vreemdeling wel groot gewicht moet worden toegekend; 
de rechtbank deelde niet de opvatting van verweerder dat hij bij 
uitstek geschikt is om de geloofwaardigheid van bekeringen te 
beoordelen. Op zichzelf valt die laatste conclusie overigens goed 
te volgen, zeker wanneer ervan wordt uitgegaan dat Van Saane en 
Plaisier, ook waar het betreft de beoordeling van een bekering, 
als deskundigen moeten worden aangemerkt.
Tegen deze uitspraak hebben zowel verweerder als de vreemde-
ling hoger beroep ingesteld. Dat is niet-ontvankelijk verklaard,108 
omdat de vreemdeling vrijwillig is teruggekeerd naar Iran. Het 
oordeel van de Afdeling over de deskundigheid van Van Saane en 
Plaisier blijft daarmee helaas (nog) ongewis.109

5.  Deskundigenregister en actievere rechter

In het strafrecht is de afgelopen vijf jaar ervaring opgedaan 
met een Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD), 
waarin forensisch deskundigen kunnen worden geregistreerd. 
Na vijf jaar heeft een evaluatieonderzoek plaatsgevonden.110 De 
onderzoekers wijzen op het risico dat de rechter vanwege het 
deskundigenregister minder kritisch kijkt naar de deskundige 
en zijn oordeel. Zij stellen dat het tot dusver heeft ontbroken aan 
een kritisch debat over de eigen rol van de rechter in relatie tot 
de bijdragen van deskundigen aan het strafproces. Er was ooit 
een werkgroep Uitbreiding NRGD Civiel en Bestuursrecht, maar 
die is niet meer actief. Dit heeft wel geleid tot de Gedragscode 
voor deskundigen in Civiel en Bestuur (maart 2012).111 Het NRGD 
is nog wel in gesprek met de Raad voor de rechtspraak. 112 Een 
register blijkt zowel voor- als nadelen te kennen. Maar met name 
de  – minder kritische – rechterlijke toetsing bij het bestaan van 
een register lijkt ons een punt van zorg. Die kritische houding 
van bestuursrechters tegenover door de IND én door vreemde-
lingen ingezette deskundigen, achten wij van groot belang.

Ten slotte: het wezen van een kroniek is dat zij terugkijkt op een 
afgelopen periode. Dat brengt met zich dat toekomstige ontwik-
kelingen buiten beschouwing moeten blijven. Dat geldt daarom 
ook voor het onderwerp dat de vreemdelingrechtelijke gemoe-
deren de laatste maanden veel heeft bezig gehouden: de wijziging 

108 ABRvS 28 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2799.
109 Zie in dit verband de noot van R. Bruin, onder 3., bij ABRvS 6 maart 2014, 

ECLI:NL:RVS:2014:847, AB 2014, 262. Bruin bepleit – ons inziens op 
goede gronden – dat Van Saane en Plaisier moeten worden aangemerkt als 
deskundigen.

110 TK 2014-2015, 29279, nr. 230.
111 De Gedragscode is onder andere te vinden op www.rechtspraak.nl
112 Zie TK 2014-2015, 29279, nr. 272, p. 13-14.
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van de Procedurerichtlijn. De datum waarop deze wijziging in 
de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd, 20 juli 2015, ligt 
nog zo kort achter ons, dat nog onduidelijk is wat de betekenis 
van deze ontwikkeling is voor het onderwerp van deze kroniek.
Niettemin veroorloven wij ons in deze slotbeschouwing een korte 
bespiegeling. Deze neemt als vertrekpunt het nieuwe artikel 
83a Vw 2000, dat bepaalt dat de toetsing van de rechtbank een 
volledig en ex nunc onderzoek omvat naar zowel de feitelijke 
als de juridische gronden, met inbegrip van, indien van toepas-
sing, een onderzoek naar de behoefte aan internationale bescher-
ming. Verdedigbaar is dat de bestuursrechter indringender dan 
voorheen de beoordeling van de geloofwaardigheid door de IND 
moet toetsen en dat die toets indringender moet zijn, naarmate 
die beoordeling minder specifieke kennis en ervaring vereist. Ter 
zitting dient de rechter zich actief door partijen te laten voor-
lichten. Aldus ontstaat meer ruimte voor onderzoek naar de 
feiten en waarheidsvinding.

Een interessante vraag is of deze actieve houding met zich zal 
brengen of de bestuursrechter, meer dan voorheen het geval was, 
ruimte ziet om met toepassing van artikel 8:47 Awb onderzoek te 
laten doen naar de feiten die de vreemdeling ter ondersteuning 
van zijn relaas naar voren heeft gebracht. Evenzeer interessant is 
of deze actieve houding een verschuiving met zich zal brengen 
in het gewicht dat in de rechtspraak wordt toegekend aan de 
deskundigen die zijn ingezet door de IND (denk aan BMA, BLT 
en Bureau Documenten) ten opzichte van dat toegekend aan de 
contra-expertise. Denk aan het geval dat een contra-expert geen 
eenduidige conclusie trekt. Eerder merkten wij al op dat reeds 
daarom de contra-expertise door de rechter terzijde kan worden 
geschoven. Een actievere rechter zou op grond van een goed 
onderbouwde contra-expertise, ook al is de daarin getrokken 
conclusie niet eenduidig, niettemin aanleiding kunnen zien om 
nader onderzoek te laten doen door een onafhankelijke deskun-
dige of om een nadere vraagstelling uit te doen aan partijen. In 
de volgende kroniek komen wij hier ongetwijfeld op terug.

Met name de – minder kritische – rechterlijke toetsing van deskundigen bij het bestaan 
van een register lijkt ons een punt van zorg.
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