
Nr. 10

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 28
december 2001, 200105344/1, (mrs. Loeb, Vlasblom
en Claessens).

Bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van een
asielrelaas is er geen grond voor het door de presi-
dent gemaakte onderscheid tussen punten die wel en
andere die niet de kern van de vluchtmotieven zouden
betreffen. Het is aan de vreemdeling om met name in
het nader gehoor zelf zijn vluchtmotieven naar voren
te brengen en niet aan de Staatssecretaris om deze
met vragen aan het licht te brengen.

Art. 31 lid 2 aanhef en onder f Vw;
Art. 8:77 lid 2 Awb

De Staatssecretaris van Justitie (appellant)
tegen 
de uitspraak van de president van de arrondisse-
mentsrechtbank te ’s-Gravenhage zp Amsterdam van
23 oktober 2001 in het geding tussen: A. en B., en
appellant

I. PROCESVERLOOP
Bij besluiten van 10 oktober 2001 heeft appellant
(hierna: de staatssecretaris) aanvragen van A. en B.
(hierna: de vreemdelingen) om aan hen een verblijfs-
vergunning asiel te verlenen afgewezen. Deze beslui-
ten zijn aangehecht. Bij uitspraak van 23 oktober
2001, verzonden op dezelfde dag, heeft de president
van de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage
zp Amsterdam, (hierna: de president), voor zover
thans van belang, de daartegen door de vreemdelin-
gen ingestelde beroepen gegrond verklaard en die
besluiten vernietigd. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft de staatssecretaris bij
brief, bij de Raad van State binnengekomen op 30
oktober 2001, hoger beroep ingesteld. Deze brief is
aangehecht. Bij brieven van 7 november 2001 en3
december 2001 hebben de vreemdelingen een reactie
ingediend. De Afdeling heeft de zaak ter zitting
behandeld op 6 december 2001, waar de staatssecre-
taris, vertegenwoordigd door mr. E. Brakke, ambte-
naar ten departemente, en de vreemdelingen in per-
soon, bijgestaan door mr. T.J.A.M. Bolten, werkzaam
bij Stichting Rechtsbijstand Asiel Amsterdam, zijn
verschenen.

II. OVERWEGINGEN
2.1 Ingevolge artikel 37, tweede lid, onder c, van de
Wet op de Raad van State, kan geen hoger beroep
worden ingesteld tegen een uitspraak van de presi-
dent, als bedoeld in artikel 8:84 van de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb).
2.1.1 Voor zover de staatssecretaris in het hoger-
beroepschrift onder I hoger beroep heeft ingesteld
tegen de afwijzing van verzoeken van de vreemdelin-
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gen om het treffen van een voorlopige voorziening, is
de Afdeling derhalve onbevoegd er van kennis te
nemen. 
2.2 In de grieven II en IIa, in onderlinge samenhang
bezien en voor zover thans van belang, wordt ge-
klaagd dat de president ten onrechte heeft overwogen
dat de staatssecretaris aan de door de in het bestreden
besluit geconstateerde nalatigheden wat betreft het
overleggen van reis- en identiteitspapieren dan wel
andere bescheiden, noodzakelijk voor de beoordeling
van de aanvraag en de tegenstrijdigheden in de ver-
klaringen van de vreemdelingen niet de conclusie
heeft mogen verbinden dat hun asielrelaas ongeloof-
waardig is, omdat deze nalatigheden de kern van de
vluchtmotieven niet raken. De staatssecretaris be-
toogt dat de president aldus de betekenis van het
bepaalde bij artikel 31, eerste en tweede lid, aanhef en
onder f, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw
2000), heeft miskend. 
2.2.1 Ingevolge artikel 31, eerste lid, van de Vw 2000
wordt een aanvraag tot het verlenen van een ver-
blijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in
artikel 28 van die wet, afgewezen, indien de vreem-
deling niet aannemelijk heeft gemaakt dat zijn aan-
vraag is gegrond op omstandigheden die, hetzij op
zichzelf, hetzij in verband met andere feiten, een
rechtsgrond voor verlening vormen. Het is derhalve
aan de asielzoeker om de door hem aan zijn aanvraag
ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden te-
genover de staatssecretaris aannemelijk te maken.
Ingevolge dat artikel, tweede lid, aanhef en onder f,
wordt bij het onderzoek naar de aanvraag om een ver-
blijfsvergunning asiel mede betrokken dat de vreem-
deling ter staving van zijn aanvraag geen reis- of
identiteitspapieren dan wel andere bescheiden kan
overleggen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling
van zijn aanvraag, tenzij de vreemdeling aannemelijk
kan maken dat het ontbreken van deze bescheiden
niet aan hem is toe te rekenen.
2.2.2. In de bij de president bestreden besluiten heeft
de staatssecretaris gemotiveerd uiteengezet, dat en
waarom de vreemdelingen niet aannemelijk hebben
gemaakt dat een rechtsgrond voor verlening van een
verblijfsvergunning asiel bestaat. De staatssecretaris
heeft uiteengezet, waarom het niet overleggen van
reis- of identiteitspapieren dan wel andere beschei-
den, die voor de beoordeling van hun aanvragen
noodzakelijk zijn, aan de vreemdelingen kan worden
toegerekend. Voorts is, voor zover thans van belang,
uiteengezet dat de vreemdelingen innerlijk en onder-
ling tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd over
een aantal punten en waarom hierdoor de geloof-
waardigheid van hun asielrelaas in zodanige mate
wordt aangetast, dat niet aannemelijk is dat zij
gegronde vrees voor vervolging hebben. 
2.2.3. De president heeft ten onrechte geen acht
geslagen op de overwegingen van de staatssecretaris
inzake voormeld artikel 31, tweede lid, aanhef en
onder f, van de Vw 2000 en hun betekenis voor de

geloofwaardigheid van de verklaringen van de
vreemdelingen. Tevens heeft de president ten onrech-
te geoordeeld dat de overwegingen van de staatsse-
cretaris over de innerlijk en onderling tegenstrijdige
verklaringen niet konden leiden tot het oordeel dat de
vreemdelingen in hun verklaringen ongeloofwaardig
zijn, omdat deze tegenstrijdigheden niet de kern van
hun vluchtmotieven zouden raken. Gegeven de op de
asielzoeker rustende verplichting om volledige mede-
werking te verlenen aan het onderzoek of hij aan de
vereisten voor toelating voldoet en daartoe alle infor-
matie te verschaffen waarover hij beschikt of redelij-
kerwijs had kunnen beschikken, is er bij de beoorde-
ling van de geloofwaardigheid van diens verklaringen
geen grond voor het door de president gemaakte
onderscheid tussen punten die wel en andere die niet
de kern van de vluchtmotieven zouden betreffen.
2.2.4. Er is voorts geen grond voor het oordeel dat de
staatssecretaris zich niet in redelijkheid op het stand-
punt heeft kunnen stellen dat de vreemdelingen niet
aannemelijk hebben gemaakt dat zij gegronde vrees
voor vervolging hebben. De vreemdelingen hebben
ter staving van hun aanvragen geen reis- of identi-
teitspapieren dan wel andere bescheiden overgelegd,
die voor de beoordeling van hun aanvragen noodza-
kelijk zijn en de staatssecretaris heeft in de door hen
gestelde feiten en omstandigheden geen grond hoe-
ven vinden hun de gevolgen van het ontbreken daar-
van niet toe te rekenen. Dat een reisagent hun, zoals
zij stellen, terzake bepaalde eisen heeft gesteld, kan
niet afdoen aan hun eigen verantwoordelijkheid voor
de onderbouwing – waar mogelijk – van hun reis- en
asielrelaas. De vreemdelingen zijn bovendien niet in
staat gebleken verifieerbare verklaringen af te leggen
omtrent hun gestelde maandenlange reis van Iran, via
Turkije, Singapore, en Japan, naar Nederland. De
staatssecretaris heeft zich op het standpunt mogen
stellen dat zij aldus afbreuk hebben gedaan aan de in
beginsel aanwezige bereidheid om hun relaas, voor
zover consistent en niet onaannemelijk, voor waar te
houden, in zoverre in redelijkheid geen onderbou-
wing kan worden gevergd. Dit in aanmerking geno-
men, bestaat evenmin grond voor het oordeel dat de
staatssecretaris zich niet op het standpunt heeft
mogen stellen dat aan de geconstateerde tegenstrijdi-
ge verklaringen van de vreemdelingen de conclusie
moet worden verbonden dat het asielrelaas ongeloof-
waardig is. De vreemdelingen hebben tegenstrijdige
verklaringen afgelegd omtrent het tijdstip waarop de
vreemdeling K.B.A. Abarghan zijn studie zou hebben
afgerond, omtrent de duur van het verblijf bij de moe-
der van vreemdelinge M.A. Rousta, het tijdstip waar-
op de vreemdelingen hun woning definitief zouden
hebben verlaten, en de datum van hun vertrek uit Iran.
Voorts hebben de vreemdelingen vage en tegenstrijdi-
ge verklaringen afgelegd over de aanval van een
groep gewapende mannen op hun woonblok. Waar de
vreemdeling heeft verklaard dat er bij die gebeurtenis
niet is gevochten, geen van de bewoners een reactie
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op de gewapende mannen heeft gegeven en de inwo-
ners verder ook niets gedaan hebben, heeft de vreem-
delinge verklaard dat de mannelijke bewoners er met
behulp van bewakers en de opzichter in geslaagd zijn
de aanvallers terug te slaan. 
2.3 Gelet op het voorgaande, heeft de staatssecretaris
evenmin grond voor verlening van een verblijfsver-
gunning op de voet van artikel 29, eerste lid, aanhef
en onder b, van de Vw 2000 aanwezig hoeven achten.
De grieven II en IIa treffen dus doel. 
2.4. Met de grieven IIb, IIc en IId bestrijdt de staats-
secretaris het oordeel van de president dat de bestre-
den besluiten onzorgvuldig zijn voorbereid en geno-
men, omdat tijdens het nader gehoor onvoldoende
zou zijn doorgevraagd over de vluchtmotieven van de
vreemdelingen, de staatssecretaris zich op onderdelen
onvoldoende een beeld zou hebben gevormd van de
situatie waarin de vreemdelingen verkeerden en de
vreemdelingen tijdens het nader gehoor in het aan-
meldcentrum in een gemoedstoestand zouden zijn
komen te verkeren, die hen verhinderde de kern van
hun vluchtmotieven voldoende naar voren te brengen.
2.4.1. Dienaangaande wordt als volgt overwogen. De
president heeft in rechtsoverweging IV.7 van de aange-
vallen uitspraak miskend dat het aan de vreemdeling is
om met name in het nader gehoor zelf zijn vluchtmo-
tieven naar voren te brengen en niet aan de staatssecre-
taris om deze met vragen aan het licht te brengen. Het
verslag van het nader gehoor biedt geen grond voor het
oordeel dat de vreemdelingen daartoe niet of onvol-
doende in staat zijn gesteld. Evenmin biedt het grond
om aan te nemen dat de vreemdelingen tijdens dat
gehoor in een zodanige gemoedstoestand zijn komen te
verkeren, dat zij hun vluchtmotieven niet of niet meer
naar voren konden brengen. Zij hebben dat tijdens dat
gehoor op geen enkele wijze kenbaar gemaakt.
2.4.2. Wat betreft de situatie in Iran, in het licht waar-
van de aanvragen beoordeeld moesten worden, mocht
de staatssecretaris afgaan op de informatie die daar-
over in de ambtsberichten van de Minister van
Buitenlandse Zaken is aangereikt. Voor het oordeel
dat de staatssecretaris zich daarbij geen goed beeld
heeft gevormd van de veiligheidsrisico’s die deze
situatie voor de vreemdelingen meebrengt, biedt het
dossier geen aanknopingspunten. Ook de grieven IIb,
IIc en IId slagen dus.
2.5. In grief III wordt betoogd dat de aangevallen uit-
spraak in strijd is met het bepaalde in artikel 8:77,
tweede lid, van de Awb. 
2.5.1. Ingevolge artikel 8:77, eerste lid, aanhef en
onder b, van de Awb vermeldt de schriftelijke uit-
spraak de gronden van de beslissing. Ingevolge het
tweede lid wordt, indien de uitspraak strekt tot ge-
grondverklaring van het beroep, in de uitspraak ver-
meld, welke geschreven of ongeschreven rechtsregel
of welk algemeen rechtsbeginsel geschonden wordt
geoordeeld.
2.5.2.Hoewel de gronden van de uitspraak een moti-
veringsgebrek van de bestreden beslissingen en een

zorgvuldigheidsgebrek bij de totstandkoming daar-
van lijken te indiceren, is in de uitspraak niet ver-
meld, welke van toepassing zijnde rechtsregel of
welk algemeen rechtsbeginsel is geschonden, waar-
door de beroepen gegrond zijn verklaard. Om die
reden is niet voldaan aan het voorschrift van voor-
meld artikel 8:77, tweede lid, van de Awb. Reeds
hierom slaagt ook grief III.
2.6. Het hoger beroep is reeds om voormelde redenen
gegrond. Grief IV behoeft daarom geen bespreking.
De uitspraak dient te worden vernietigd.
2.7. Nu de bij de rechtbank voorgedragen beroeps-
gronden blijkens hetgeen reeds is overwogen geen
aanleiding geven tot een ander oordeel, zal de
Afdeling het inleidend beroep alsnog ongegrond ver-
klaren. 
2.8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen
aanleiding.
(Volgt gegrondverklaring van het beroep; red.)

Noot
1. In deze uitspraak lijkt de Raad van State zijn juris-
prudentie van onder de oude Vreemdelingenwet op
twee punten aan te scherpen. Dit is allereerst het
geval met betrekking tot de betekenis van al dan niet
essentiële tegenstrijdigheden in het asielrelaas, en op
de tweede plaats ten aanzien van de stelplicht van de
vreemdeling. 
Justitie had het asielverzoek van het echtpaar afge-
daan als ongeloofwaardig op grond van innerlijke
tegenstrijdige verklaringen, tegenstrijdigheden tussen
eerste en nader gehoor en onderling tegenstrijdige
verklaringen. Een ander minpunt vormde het ontbre-
ken van reisdocumenten. De president had twijfels
met betrekking tot het relaas, vond dat de tegenstrij-
digheden niet de kern van het asielverzoek betroffen,
meende dat er onvoldoende was doorgevraagd en had
het beroep gegrond verklaard. 
De in deze zaak gebruikte afwijzingsgronden maken
duidelijk hoe de rol die het eerste gehoor de laatste
vijf jaar in de asielprocedure heeft gekregen, groter is
geworden. Het ongedocumenteerd zijn en het afleg-
gen van tegenstrijdige of ongeloofwaardige verkla-
ringen over de gebruikte reisroute zijn ijkpunten voor
het huidige asielbeleid geworden (zie ook Doornbos,
‘De eerste indruk’,  in ‘Wederzijds wantrouwen’,
Amnesty International 2001, pag. 27).  
2. ‘Bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van
diens verklaringen is er geen grond voor het door de
president gemaakte onderscheid tussen punten die
wel en andere die niet de kern van de vluchtmotieven
zouden betreffen’, aldus de Raad van State.
Gesteld kan worden dat de Raad van State onder de
Vreemdelingenwet 1965, zeker in het geval er sprake
was van tegenstrijdigheden op essentiële onderdelen
van het vluchtrelaas, tot het oordeel kwam dat er geen
gegronde vrees voor vervolging kon worden aange-
nomen (zie Spijkerboer/Vermeulen, Vluchtelingen-
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Ingevolge artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b,
van de Vw 2000 kan een verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd, als bedoeld in artikel 28, worden ver-
leend aan de vreemdeling die aannemelijk heeft
gemaakt dat hij gegronde redenen heeft om aan te
nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt om
te worden onderworpen aan folteringen, aan onmen-
selijke of vernederende behandelingen of bestraffin-
gen.
Ingevolge artikel 31, eerste lid, van die wet wordt een
aanvraag om een vergunning, als bedoeld in artikel
28 van die wet, afgewezen, indien de vreemdeling
niet aannemelijk heeft gemaakt dat zijn aanvraag is
gegrond op omstandigheden die een rechtsgrond voor
verlening vormen.
2.2.1 Het toetsingskader in deze zaak wordt bepaald
door voormeld artikel 4:6 van de Awb, mede bezien
in verband met het bepaalde in voormeld artikel 31,
eerste lid, van de Vw 2000. Indien een bestuursor-
gaan na indiening van een verzoek om terug te komen
van een in rechte onaantastbaar geworden besluit tot
het oordeel komt dat daartoe geen termen zijn, kan
niet door het instellen van beroep tegen dat besluit
worden bereikt dat de rechter de zaak beoordeelt, als
ware het gericht tegen het eerdere besluit. Het door
appellanten ingestelde beroep kon dan ook slechts
leiden tot de beoordeling of de staatssecretaris zich
met recht op het standpunt heeft gesteld dat zich na de
eerdere in rechte onaantastbare besluiten, waarbij
appellanten toelating is geweigerd, geen nieuw geble-
ken feiten of veranderde omstandigheden hebben
voorgedaan, die tot heroverweging noopten.
2.3. Appellanten betogen in grief 2 dat de rechtbank
ten onrechte heeft overwogen dat hun stelling dat hun
vijf maanden oude dochter bij terugkeer naar Soedan
het slachtoffer zal worden van besnijdenis, geen
nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid, als
bedoeld in artikel 4:6, eerste lid, van de Awb, is.
2.3.1 Deze grief faalt. Uit voormeld artikel 31, eerste
lid, in samenhang met artikel 29, eerste lid, aanhef en
onder b, van de Vw 2000, vloeit voort dat het aan de
vreemdeling is om bij de aanvraag bijzondere, indivi-
duele omstandigheden aan te voeren die aannemelijk
maken dat hij gegronde redenen heeft om aan te
nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt om
te worden onderworpen aan folteringen, aan onmen-
selijke of vernederende behandelingen of bestraffin-
gen.
Gesteld noch gebleken is dat in de door appellanten in
de eerste procedure aangevoerde ervaringen in het
land van herkomst enige grond is gelegen om aan te
nemen dat wegens bijzondere individuele omstandig-
heden bij terugkeer van appellanten naar dat land een
reëel risico bestaat dat hun dochter in strijd met hun
wensen zal worden besneden. Zodanige omstandig-
heden, voorgevallen na afloop van de eerste procedu-
re, zijn aan de herhaalde aanvraag evenmin ten
grondslag gelegd. Derhalve komt het beroep op de
geboorte van hun dochter neer op een verwijzing naar

de algehele situatie aangaande besnijdenis in het land
van herkomst, hetgeen geen nieuw gebleken feit of
veranderde omstandigheid is, als bedoeld in arti-
kel 4:6, eerste lid, van de Awb. 
De rechtbank heeft derhalve terecht, zij het op
onjuiste gronden, overwogen dat de staatssecretaris
de herhaalde aanvragen onder verwijzing naar de
eerdere afwijzende beschikkingen heeft mogen
afwijzen.
2.4 Het hoger beroep is kennelijk ongegrond. De aan-
gevallen uitspraak dient, zij het met verbetering van
de gronden waarop die rust, te worden bevestigd.
2.5 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen
aanleiding.
(Volgt bevestiging van de aangevallen uitspraak, red.)

Noot
Bovenstaande uitspraak roept de volgende vragen op:
1. Is een meisje dat vreest voor gedwongen besnijde-
nis een vluchteling in de zin van het Vluchtelin-
genverdrag?
2. Op welke schaal vindt genitale verminking in
Soedan plaats, en biedt de Soedanese overheid be-
scherming?
3. Zijn de ouders van een meisje dat in hun land van
herkomst besnijdenis heeft te vrezen vluchtelingen in
de zin van het Vluchtelingenverdrag?
4. Kan een meisje dat buiten het land van herkomst
van haar ouders is geboren, worden beschouwd als
een réfugié sur place, als zij bij uitzetting naar het
land van herkomst van haar ouders voor vervolging in
de vorm van besnijdenis heeft te vrezen?
5. Is de geboorte van een dochter die voor vervolging
heeft te vrezen een novum?
6. Hoe kunnen asielzoekers afkomstig uit een land
waar gedwongen besnijdenis van meisjes plaatsvindt,
voorkomen dat als, een dochter die na afwijzing van
hun asielverzoek wordt geboren, zal worden blootge-
steld aan een gedwongen besnijdenis? 

1. Vrouwen-besnijdenis is marteling. Wie daar nog
aan twijfelt leze ‘Mijn Woestijn’ van Waris Diri.
Wie juridische bronnen behoeft en twijfelt of vrou-
wenbesnijdenis ook als vervolging moet worden
beschouwd, verwijs ik naar het General Comment
28 van het VN Mensenrechtencomité ‘on the
equality of rights between men and women’
(NJCM-Bulletin 2001 nr 4, pag. 510). Het
Mensenrechtencomité oordeelt dat vrees voor geni-
tale verminking valt onder het refoulement verbod
van artikel 7 IVBPR (vgl. Bruin in zijn noot onder
Rb Den Haag, zp Amsterdam 27 november 2001,
RV 2001, 8). In Nederland is dit ook geen punt van
discussie meer. Op 30 september 1999 stelde het
Tweede Kamerlid Dittrich (D66) vragen aan de
regering over de aard en omvang van de problema-
tiek van vrouwenbesnijdenis in Nederland. Naar
aanleiding hiervan is op 6 juli 2000 een expertmee-
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ting georganiseerd. Op basis van de resultaten hier-
van heeft de minister van Justitie het beleid met
betrekking tot vrouwenbesnijdenis uiteengezet in
een brief van 6 juli 2001 aan de voorzitter van de
Tweede Kamer (Kamerstukken II 2000-2001, 27
400 VI, nr. 83). Op pagina 7 van deze brief schrijft
de minister: ‘De Nederlandse regering beschouwt,
onder omstandigheden, het lopen van aantoonbaar
risico om besneden te zullen worden als gegronde
vrees voor vervolging in de zin van het
Vluchtelingenverdrag. Onder omstandigheden kan
het lopen van aantoonbaar risico om besneden te
worden, leiden tot erkenning van de aanvraag om
politiek asiel.’ De minister van Justitie heeft dit nog
eens bevestigd in een reactie op de bovengenoemde
aanbeveling van het Mensenrechtencomité over
genitale verminking en asiel, bij brief van 30 janu-
ari 2002 (Kamerstukken II 2001-2002, 28000 VI,
nr. 54, pag. 5). In deze brief noemt de minister een
aantal omstandigheden die kunnen leiden tot erken-
ning van de aanvraag om politiek asiel: het staat
vast dat de betrokken vrouw de traditie niet wil
voortzetten, een binnenlands vestigingsalternatief
ontbreekt, de vrouw komt in een sociale outcastpo-
sitie terecht als ze zich onttrekt aan de besnijdenis.
In beide brieven schrijft de minister dat ook ambts-
halve wordt getoetst aan artikel 3 EVRM.
In C1/4.3.2 Vc 2000 wordt de mogelijkheid van
erkenning als vluchteling bij genitale verminking niet
genoemd. Indien een vrouw in haar land van her-
komst een reëel risico loopt op genitale verminking,
kan volgens de Vc sprake zijn van een reëel risico van
schending van artikel 3 EVRM. Verder stelt de Vc de
omstandigheden die de minister in de brief van 30
januari 2002 noemde als eis. Oostland schrijft dat de
Vc door de brieven van de minister van Justitie aan de
Tweede Kamer van 6 juli 2001 en 30 januari 2002 is
verouderd en bijstelling behoeft (R. Oostland, ‘Het
VN-Vrouwenverdrag en het bijbehorend Facultatief
Protocol’, NAV 2003 nr. 3 pag.164 e.v.). De Vreem-
delingencirculaire biedt de mogelijkheid om vrouwen
die zich actief tegen genitale verminking te verzetten
als vluchteling te erkenning echter wel onder
C1/4.2.8, waar de vrouw die zich keert tegen culture-
le gebruiken een politieke overtuiging wordt toebe-
dacht en terecht een verblijfstitel op grond van artikel
29a Vw kan worden verleend. In C1/4.2.11 staat zelfs
expliciet dat verzet tegen genitale verminking onder
bepaalde omstandigheden tot vluchtelingschap kan
leiden. Maar Oostland heeft gelijk als zij bedoelt te
zeggen dat de Vreemdelingencirculaire wijziging
behoeft als zij genitale verminking van meisjes onder
de vervolgingsgrond ‘bepaalde sociale groep’ wil
laten vallen.
Een meisje dat voor besnijdenis heeft te vrezen en
buiten haar land van herkomst verblijft, moet in prin-
cipe worden erkend als vluchteling in de zin van het
Vluchtelingenverdrag. De enige reden om dit te
betwisten, zou kunnen zijn dat de overheid van het

land van herkomst zelf bescherming wil en kan bie-
den.
2. Het algemeen ambtsbericht over Soedan van 17
september 2002 meldt het volgende over genitale ver-
minking: ‘Hoewel wettelijk verboden, wordt vrou-
wenbesnijdenis (of genitale verminking van vrouwen,
female genital mutilation, FGM) in Sudan nog steeds
op grote schaal uitgevoerd. De volgende vormen van
genitale verminking vinden plaats in Sudan (in volg-
orde van lichte naar zware verminking): circumcisie,
excisie, infibulatie; en tussenvormen. Genitale ver-
minking komt vooral voor in het noorden en het wes-
ten van het land. Zelfs binnen de gemeenschap van
binnenlands ontheemden in het noorden begint het
een gewoonte te worden. (…) De leeftijd waarop
vrouwen besneden worden ligt tussen 4 en 8 jaar.
Daarom is besnijdenis een keus van de ouders en is
de vraag in hoeverre meisjes zelf zich hieraan kunnen
onttrekken, niet aan de orde. De keuzevrijheid van de
ouders hangt nauw samen met de religieuze en cultu-
rele opvattingen van de familie en omgeving. Het
komt voor dat men zich aan besnijdenis onttrekt door
naar de gemeenschap toe de schijn te wekken alsof de
ceremonie heeft plaatsgevonden en betreffende doch-
ter besneden is, terwijl dit in werkelijkheid niet het
geval is. Dit komt niet veel voor. Het komt feitelijk
niet voor dat mensen verhuizen om zich aan de geni-
tale verminking te onttrekken. De hoger opgeleide
vrouwen zullen hun dochters niet laten besnijden, die
hebben vrijheid en krijgen daar ook geen problemen
mee, maar de laaggeschoolden op het platteland heb-
ben weinig keus. (…) De regering beschouwt genita-
le verminking van vrouwen evenwel als niet-islami-
tisch en steunt in woord de ontmoediging van deze
praktijk. Zo is er onder meer een gezondheidswet
tegen genitale verminking. In de praktijk wordt echter
nauwelijks toegezien op naleving van deze wet en
staan er geen straffen op het genitaal verminken van
vrouwen. Ook heeft de regering verklaard dat zij de
praktijk van besnijdenis door middel van voorlichting
(vanuit een aparte afdeling binnen het ministerie van
Gezondheid) wil bestrijden. Van een doelbewuste en
doelgerichte campagne is echter geen sprake. (…)
Wel zijn er verscheidene (inter)nationale organisa-
ties, zoals de Sudan National Committee against
Traditional Harmful Practices (SNCTP), die initiatie-
ven ondernemen om genitale verminking te bestrij-
den.’ 
Deze beschrijving in het ambtsbericht maakt duidelijk
dat het relevant is om precies te weten uit welke regio
in Soedan de ouders van het meisje komen en tot welke
sociale klasse zij behoren. Als de ouders van het meis-
je hoog opgeleid zijn en niet uit het noorden of westen
komen, is het risico dat het meisje zal worden besneden
misschien niet zo groot. Van bescherming door de
Soedanese overheid van laaggeschoolde vrouwen op
het platteland in het noorden een westen, moeten we
ons in de praktijk echter kennelijk niet al te veel voor-
stellen. Er zou echter sprake kunnen zijn van een bin-
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nenlands vluchtalternatief. Daartoe moet echter niet te
makkelijk worden geconcludeerd. Daarbij zou onder
meer moeten worden nagegaan wat het later voor het
meisje betekent als ze niet besneden is. Als ze daardoor
in een outcast-situatie terechtkomt, kan er eventueel
alsnog sprake zijn van vluchtelingschap (par. 54 en 55
UNHCR-Handbook). Bruin vroeg zich af, in zijn
genoemde noot bij RV 2001, 8, of in het nader gehoor
aandacht wordt besteed aan eventuele vrees voor geni-
tale verminking. Als sprake is van asielzoekers afkom-
stig uit een land waar besnijdenis plaatsvindt met een
dochter die daarmee te maken zou kunnen krijgen, lijkt
het inderdaad verstandig dat de contactambtenaar het
onderwerp aan de orde stelt.
De ACVZ die op 28 november 2002 advies uit-
bracht over het VN-Vrouwenverdrag in relatie tot
de positie van vreemdelingenvrouwen in het
Nederlandse vreemdelingenrecht en vreemdelin-
genbeleid, doet op pag. 23 de aanbeveling om het
onderwerp ‘besnijdenis’ een specifiek onderdeel
van de landgebonden TBV’s te laten zijn. Daarin
zou naast een duidelijker beschrijving van de situ-
atie met betrekking tot besnijdenis in het betreffen-
de land, moeten worden aangegeven onder welke
voorwaarden vrouwenbesnijdenis een grond is voor
asiel. Hierbij zou volgens de ACVZ moeten worden
gekeken naar de vlucht uit angst om zelf te worden
besneden en de vlucht om te voorkomen dat kinde-
ren worden besneden.
3. Het plaatsvinden van mensenrechtenschendingen
in het land van herkomst is op zichzelf onvoldoen-
de reden om voor vervolging te vrezen. Wil er spra-
ke zijn van vrees voor vervolging, dan moet er spra-
ke zijn van een persoonlijke vrees om het slacht-
offer te worden van die schendingen. Het plaatsvin-
den van gedwongen besnijdenis van meisjes in een
bepaald land is voor anderen dan deze meisjes een
onvoldoende grond voor vluchtelingschap. Ook
voor potentiële ouders is dit onvoldoende. Dit is
interessant omdat daarmee ook wordt duidelijk
gemaakt dat de vervolging is gericht op een bepaal-
de sociale groep, de groep van jonge, nog niet
besneden meisjes. Dit wordt anders wanneer een
dochter is geboren. Als aannemelijk is dat die doch-
ter bij terugkeer in het land van herkomst zal wor-
den besneden, zou kunnen worden aangevoerd dat
de vervolging van de dochter de ouders zozeer zal
treffen dat er ook sprake is van vrees voor vervol-
ging bij de ouders. Ook is het mogelijk dat ouders
die weigeren hun dochter te laten besnijden, daar-
door in een outcast positie terecht komen, die moet
worden beschouwd als vluchtelingrechtelijk rele-
vante discriminatie (par. 54 en 55 UNHCR-
Handbook). Het aantonen van persoonlijke vrees
voor vervolging van de ouders is echter moeilijk en
onnodig. Onnodig omdat de ouders ook zonder een
eigen vrees voor vervolging een verblijfsvergun-
ning asiel zullen krijgen. De Vc bepaalt dat het
betreffende kind ‘alsmede de ouder die genitale

verminking van zijn dochter(s) vreest’ in aanmer-
king kunnen komen voor een verblijfsvergunning
asiel.
4. Over het algemeen wordt aangenomen dat er in twee
situaties sprake kan zijn van vluchtelingschap dat pas
na vertrek uit het land van herkomst ontstaat (par. 94-
96 UNHCR-Handbook). Het kan zijn dat de situatie in
het land van herkomst zodanig verslechtert dat betrok-
kene, hoewel hij bij vertrek uit het land van herkomst
geen vluchteling was, bij terugkeer voor vervolging te
vrezen zal hebben. Het komt ook voor dat de vreem-
deling zelf buiten zijn land van herkomst activiteiten
verricht waardoor hij zodanig in de negatieve aandacht
van de autoriteiten van zijn land van herkomst komt te
staan dat hij bij terugkeer voor vervolging heeft te vre-
zen. Voorbeeld bij uitstek hiervan is de Iraniër die zich
in Nederland tot het christendom bekeert (zie hierom-
trent Bruin, ‘Met één voet tussen de deur’ NAV 1998
nr. 3, pag. 243 e.v.). In de hier besproken zaak van het
Soedanese meisje is sprake van een bijzondere situatie,
waar vluchtelingschap buiten het land van herkomst
ontstaat zonder dat sprake is van een wijziging van de
situatie in het land van herkomst of activiteiten van
betrokkene. Toch is het meisje naar mijn mening zon-
der meer een réfugié sur place. Vluchtelingschap ont-
staat hier buiten het land van herkomst door geboorte.
Een aangeboren kwaliteit is volgens Hathaway (The
law of refugee status) een aspect van een sociale groep.
Meisjes die het risico lopen besneden te worden, vre-
zen voor vervolging omdat zij behoren tot een bepaal-
de sociale groep.
5. Nova en réfugié sur place worden door elkaar
gehaald. Wie door een verandering van de omstan-
digheden vluchteling wordt, zal over het algemeen
pas op het moment van de verandering van omstan-
digheden reden hebben een asielverzoek in te die-
nen, een eerste asielverzoek dus. Nu kan het zijn dat
een vreemdeling eerder op andere gronden om ver-
blijf heeft verzocht, reguliere gronden of andere
asielgronden. Als hij eerder een asielverzoek heeft
ingediend moet de wijziging van zijn situatie nova
opleveren. Daarvan is per definitie sprake als die
wijziging van de situatie betekent dat hij réfugié sur
place wordt.
Gezien de strenge jurisprudentie inzake art. 4:6
Awb is het in casu risicovol als de ouders zich op
nova beroepen. De 4:6-val kan worden vermeden
door het kind een eigen aanvraag in te laten dienen.
Dat is een eerste aanvraag. TBV 2002/56, Stcrt.
2002 nr. 241, 17 december 2002, voorziet er echter
in dat kinderen die in Nederland zijn geboren op
een moment dat tenminste één ouder hier een asiel-
procedure doorloopt, worden gevoegd bij de asiel-
procedure van de ouder (wijziging C1/4.6.1 Vc
2000). Vanwege dit TBV is het gevaar groot dat
asielverzoeken van kinderen van asielzoekers niet
zelfstandig worden beoordeeld. Dat is met name in
situaties als in casu waarin het kind eigen gronden
heeft om voor vervolging te vrezen, onjuist.
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6. Uit het voorgaande blijkt dat in zaken als de onder-
havige, ouders er naar mijn mening verstandig aan
doen namens hun dochter een eigen asielverzoek
voor haar in te dienen en zich te beroepen op het zijn
van réfugié sur place. Als het leerstuk van réfugié sur
place niet van toepassing wordt geoordeeld, zal het
sturen van het meisje naar het land van herkomst van
haar ouders in strijd moeten worden geacht met arti-
kel 3 EVRM. Zij loopt daar immers het risico van een
wrede en onmenselijk behandeling of marteling.
7. Deze uitspraak is eerder gepubliceerd in JV
2002/339.

ABT
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