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dat de medische adviseurs hun werk over het algemeen deskundig, onafhankelijk en zorgvuldig doen.
Wel moeten BMA-artsen zich steeds afvragen of bij
het beantwoorden van vragen van de IND de professionele normen niet in het gedrang komen. Tevens blijft
het opvallend te noemen dat de arts van het BMA de
vreemdeling in het algemeen niet zelf behoeft te zien,
en dat het Tuchtcollege ook niet de eis stelt dat de arts
de vreemdeling zelf moet zien (anders zie het rapport
van de Landelijke Commissie Medische Aspecten van
het Vreemdelingenbeleid, p. 32). De medische advisering wordt door het niet zien van de vreemdeling niet
onzorgvuldig. Wel constateert de IGZ de hiernavolgende ‘probleemgebieden’:
a. de IGZ wijst erop dat over moeilijke medische vragen, zoals de vraag naar het ontstaan van medische
noodsituaties op korte termijn geen consultatie van
vakgenoten uit het zorgveld plaatsvindt;
b. de IGZ heeft onvoldoende zicht gekregen op het gebruik door en het begrip van de medische adviezen bij
de diverse partners in de vreemdelingenketen (curs.
KMZ). Daarom beveelt zij aan een kwaliteitssysteem
te ontwikkelen waarin wordt voorzien in regelmatige
kwaliteitstoetsingen;
c. de IGZ is voorts van mening dat de artsen niet altijd
in de gelegenheid zijn om te adviseren binnen de door
de minister gestelde kaders. Zij is van mening dat een
adviesaanvraag niet altijd met een ja of nee kan worden beantwoord en dat de professionele norm van de
medisch deskundige hierdoor in het gedrang kan komen, omdat hij een eigen verantwoordelijkheid heeft
ten opzichte van de opdrachtgever. Zie over de tuchtrechtelijke standaarden aan medische advisering c.q.
rapportage de noot van Kastelein bij Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 19 januari 2006 in
deze RV onder nummer 99.
Uit het BMA-rapport van de IGZ blijkt dat indien bij
een aanvraag een mogelijke schending van artikel 3
EVRM aan de orde is, in de BMA adviesaanvraag aanvullende vragen worden gesteld. Hoeveel van deze adviezen zijn uitgebracht is niet bekend (zie p. 15 BMArapport). Dat is ook niet echt opvallend aangezien
immers volgens het huidige beleid in principe geen rol
is weggelegd voor het BMA in asielzaken (zoals ook
wordt aangegeven door Amnesty International in een
reactie op het BMA-rapport, brief d.d. 26 juni 2006).
5. Natuurlijk kwam van de zijde van de IND, Gemeenschappelijk Centrum Kennis, Advies en Ontwikkeling,
een reactie op het BMA-rapport. In augustus 2006 verscheen ‘een Plan van Aanpak ter uitvoering van het
rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg’.
Opvallend in dit Plan van Aanpak is de volgende passage (onder 4.2.2., Interpretatie van het begrip toegankelijkheid versus beschikbaarheid van medische
behandelingmogelijkheid in het land van herkomst,
p. 21):
‘De Inspectie heeft terzake aangegeven dat in sommige gevallen onduidelijk over de behandelmogelijkheden in het land van herkomst is geadviseerd om

reden dat geen uitspraak mag worden gedaan over de
feitelijke toegankelijkheid.
BMA onderzoekt gericht op de individuele klachten of
er in medisch technische zin behandelmogelijkheden
zijn in het land van herkomst of een land van terugkeer.
Conform het BMA-protocol zal de medisch adviseur
geen uitspraken doen omtrent de individuele toegankelijkheid tot medische behandelmogelijkheden voor
zover die afhangen van niet-medische factoren, waarbij te denken valt aan economische aspecten en inkomens, politieke, geografische en religieuze aspecten.
In elk afzonderlijk advies wordt ter verduidelijking ook
nogmaals aangegeven dat de informatie betreffende de
medische behandelmogelijkheden alleen betrekking
heeft op de beschikbaarheid van de behandeling(en)
in medische zin en geen informatie verschaft over de
individuele toegankelijkheid tot die behandeling(en)
waarbij niet-medische factoren een rol spelen.
De door BMA gevolgde werkwijze wordt door de
tuchtrechterlijke jurisprudentie bevestigd.
Om die reden wordt de door de Inspectie aanbevolen
maatregel niet opgevolgd.’
De door de IGZ aangegeven onduidelijkheid blijft dus
bestaan.
6. Een rechtbank mag er blijkbaar ook niet snel van
uitgaan dat aanleiding bestaat om zelf een deskundige
te benoemen op grond van artikel 8:47 Awb om zich te
laten adviseren. Artikel 31 lid 1 Vw 2000 bepaalt dat
de vreemdeling feiten en omstandigheden aannemelijk
moet maken die ten grondslag liggen aan de aanvraag.
Pas indien bijvoorbeeld een door de vreemdelingen
overlegde contra-expertise concrete aanknopingspunten biedt voor de rechtbank om aan de juistheid en
volledigheid van het BMA-advies te twijfelen bestaat
voor de rechtbank aanleiding om toepassing te geven
aan artikel 8:47 Awb. In twee uitspraken van de Afdeling (ABRvS 25 december 2005, nr. 200507617/1 en
ABRvS 25 juli 2006, nr. 200601304/1) oordeelde zij
dat de rechtbank onterecht een deskundige had ingeschakeld.
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Nr. 10: toelating van erkende vluchteling zaak van
nationaal recht
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 19 juli
2006, 200603150/1 (mrs. Loeb, Van Wagtendonk,
Troostwijk).
De erkenning van vluchtelingschap en de uit het
Vluchtelingenverdrag voortvloeiende verplichting van
iedere daarbij aangesloten staat tot bescherming van
de verdragsvluchteling tegen refoulement laat onverlet, dat de daaraan mogelijk te verbinden toelating en
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de modaliteiten daarvan worden geregeld in het nationaal recht van iedere afzonderlijke verdragsstaat.
Niet in geschil is dat de minister, gelet op artikel 44,
derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000, zoals dit
luidde tot 1 september 2004, de ingangsdatum van de
aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning asiel
naar Nederlandse recht terecht op 28 juli 2002 heeft
gesteld. Daarmee heeft de minister de ingangsdatum
van de verblijfsvergunning voldoende gemotiveerd.
Artt. 1 en 33 Vluchtelingenverdrag; art. 44 lid 3
Vw 2000
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
appellant,
tegen de uitspraak van de rechtbank ‘s‑Gravenhage,
nevenzittingsplaats Utrecht, van 27 maart 2006 in het
geding tussen
A.,
en
appellant
1. Procesverloop
Bij besluit van 23 maart 2005 heeft appellant (hierna:
de minister) een aanvraag van […] (hierna: de vreemdeling) om hem een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd te verlenen ingewilligd. Dit besluit is
aangehecht (niet opgenomen; red.).
Bij uitspraak van 27 maart 2006, verzonden op
29 maart 2006, heeft de rechtbank ’s‑Gravenhage, nevenzittingsplaats Utrecht, (hierna: de rechtbank) het
daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en bepaald dat
de minister een nieuw besluit neemt met inachtneming
van hetgeen in de uitspraak is overwogen. Deze uitspraak is aangehecht (niet opgenomen; red.).
Tegen deze uitspraak heeft de minister bij brief, bij
de Raad van State binnengekomen op 26 april 2006,
hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht (niet
opgenomen; red.).
Bij brief van 11 mei 2006 heeft de vreemdeling een
reactie ingediend.
Vervolgens is het onderzoek gesloten.
2. Overwegingen
2.1 In de grieven, in hun onderlinge samenhang gelezen, klaagt de minister dat, samengevat weergegeven,
de rechtbank, door te overwegen dat hij, gelet op het
declaratoire karakter van het vluchtelingschap, onvoldoende heeft gemotiveerd dat aan de vreemdeling, die
verdragsvluchteling is, geen verblijfsvergunning asiel
is verleend met ingang van de dag waarop de aanvraag
is ingediend, het onderscheid tussen de erkenning als
vluchteling en de toelating heeft miskend.
2.2 De grieven slagen. De erkenning van vluchtelingschap en de uit het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van Genève van 28 juli 1951,
zoals gewijzigd bij Protocol van New York van 31
januari 1967, voortvloeiende verplichting van ie-

dere daarbij aangesloten staat tot bescherming van
de verdragsvluchteling tegen refoulement laat onverlet dat de daaraan mogelijk te verbinden toelating en
de modaliteiten daarvan worden geregeld in het nationaal recht van iedere afzonderlijke verdragsstaat.
Niet in geschil is dat de minister, gelet op artikel 44, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000, zoals dit luidde
tot 1 september 2004, de ingangsdatum van de aan de
vreemdeling verleende verblijfsvergunning asiel naar
Nederlandse recht terecht op 28 juli 2002 heeft gesteld.
Daarmee heeft de minister de ingangsdatum van de
verblijfsvergunning voldoende gemotiveerd.
2.3. Het hoger beroep is kennelijk gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende
hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de
Afdeling, nu uit het vooroverwogene voortvloeit dat
de voorgedragen beroepsgrond geen aanleiding geeft
voor een ander oordeel, het beroep tegen het besluit
van 23 maart 2005 van de minister alsnog ongegrond
verklaren.
2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen
aanleiding.
3. Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State
Recht doende in naam der Koningin:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. 	vernietigt de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage, nevenzittingsplaats Utrecht, van 27 maart
2006 in zaak no. AWB 05/17622;
III.	verklaart het bij de rechtbank in die zaak ingestelde
beroep ongegrond.
(…; red.).

D

Noot
1. In deze uitspraak is de vraag aan de orde op welk
tijdstip de toelating als vluchteling (de datum van ingang van de verblijfsvergunning ex artikel 29 lid 1
sub a Vw 2000) van een vreemdeling die op een bepaald moment als vluchteling is erkend dient plaats
te vinden. Ingevolge artikel 42 lid 2 Vw 2000 wordt
deze vergunning verleend met ingang van de datum
waarop de vreemdeling heeft aangetoond dat hij aan
de voorwaarden voldoet, maar niet eerder dan met ingang van de datum waarop de aanvraag is ontvangen.
In de praktijk wordt zij meestal verleend met ingang
van de datum van aanvraag. Voor het geval waarin een
besluitmoratorium (artikel 43 Vw 2000) werd toegepast gaf het oude derde lid van artikel 44 Vw 2000 een
andere regeling, die in casu van toepassing was. Als
een besluitmoratorium van toepassing was geweest
werd de verblijfsvergunning verleend met ingang
van de datum waarop het verzoek was ingewilligd,
zij het dat de ingangsdatum niet langer dan één jaar
na aanvraag lag. De vreemdeling klaagde er over dat
hem ingevolge artikel 44 lid 3 (oud) Vw 2000 niet een
vergunning met ingang van de datum van aanvraag,
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Nr. 10: toelating van erkende vluchteling zaak van nationaal recht
maar pas met ingang van een jaar na die datum was
verleend.
Indien een vreemdeling meent dat zijn verblijfsvergunning is verleend met ingang van een onjuiste datum,
dan heeft hij procesbelang bij het opkomen daartegen
(ABRvS 22 november 2002, RV 2002, 61). Zijn beroep op de rechtbank was derhalve ontvankelijk. Dat
beroep had bovendien succes: de rechtbank oordeelde
dat de minister gezien het declaratoire karakter van het
vluchtelingenschap – men is vluchteling los van een
rechtscheppende overheidshandeling – nader diende
te motiveren waarom niet gekozen was voor de datum
van indiening van het verzoek als ingangsdatum van
de vergunning. De Afdeling vernietigt deze uitspraak
echter. Het verbinden van gevolgen – en blijkbaar ook
het tijdstip waarop bepaalde gevolgen ingaan – aan
de erkenning als vluchteling is – aldus de Afdeling
– overgelaten aan het nationale recht. In dit geval: aan
artikel 44 lid 3 (oud) Vw 2000.
2. Onderscheid dient te worden gemaakt tussen enerzijds de vraag of betrokkene een vluchteling is, en anderzijds de vraag of en zo ja wanneer hij als vluchteling toegelaten wordt. De erkenningsbeslissing, waarin
beoordeeld wordt of de asielzoeker vluchteling is in de
zin van het Verdrag (de zogenaamde statusdeterminatie), is van declaratoire aard: onderzocht wordt slechts
of betrokkene valt binnen de criteria van de definitie.
Zoals het UNHCR Handbook het in de klassieke bewoordingen van paragraaf 28 zo fraai zegt: ‘A person
is a refugee within the meaning of the 1951 Convention as soon as he fulfils the criteria contained in the
definition. This would necessarily occur prior to the
time at which refugee status is formally determined.
Recognition of his refugee status does not therefore
make him a refugee but declares him to be one. He
does not become a refugee because of recognition, but
is recognized because he is a refugee.’
De toelatingsbeslissing, waarin bepaald wordt of en
zo ja wanneer betrokkene in aanmerking komt voor
een verblijfstitel is daarentegen van constitutieve aard.
Vluchtelingen ontlenen aan het Vluchtelingenverdrag
op zichzelf geen expliciet recht op asiel in de vorm
van een verblijfstitel (vgl. Rb. Den Haag (REK) 11
september 1997, RV 1997, 9 (Sison III): ‘Het is vaste
rechtspraak dat aan het Vluchtelingenverdrag geen
aanspraak op toelating als vluchteling kan worden
ontleend’). Weliswaar beschermt artikel 33 lid 1 van
het Verdrag vluchtelingen tegen terugzending naar het
land waar zij voor vervolging hebben te vrezen (het
refoulementverbod); of en zo ja wanneer zij daarenboven voor een verblijfstitel in aanmerking komen
wordt echter in belangrijke mate overgelaten aan het
nationale recht (vgl. Spijkerboer/Vermeulen, Vluchtelingenrecht, Utrecht 1995, p. 212). De facultatieve
formulering van artikel 29 lid 1 Vw 2000, op grond
waarvan een vluchteling toegelaten kan worden, lijkt
van die beleidsvrijheid te getuigen (maar zie punt 5).
3. Het voorgaande betekent niet dat het Vluchtelingenverdrag het geheel aan de verdragsstaten overlaat

– zolang zij maar niet tot uitzetting naar het land van
herkomst overgaan – te bepalen hoe lang zij er over
doen om inzake de erkenning te beslissen en welke
rechtsgevolgen daaraan binnen welke termijn verbonden worden (Battjes, European Asylum Law and
International Law, Leiden/Boston 2006, p. 467-468).
Het Verdrag vooronderstelt enerzijds in artikel 9 en
artikel 31 lid 2 dat er een zekere en mogelijk zelfs
aanzienlijke tijd over heen gaat voordat wordt vastgesteld of een asielzoeker vluchteling is; wat in dat
verband een aanvaardbare termijn is wordt niet gespecificeerd. Artikel 31 lid 2 Vluchtelingenverdrag
spreekt anderzijds over titelverlening (regularisatie)
binnen ‘een redelijke termijn’ (zie daarover punt 2 in
mijn noot bij Sison III (RV 1997, 9). Maar verder valt
uit het Vluchtelingenverdrag ter zake helaas niet veel
af te leiden. De drie-jaarstermijnen in de artikelen 7
lid 2 en 17 lid 2 van het Verdrag vereisen niet dat
erkenning en toelating binnen die termijn plaatsvindt:
aan deze bepalingen is ook voldaan als zij toepassing
vinden op asielzoekers die nog in procedure zijn.
Anderzijds kan het niet zo zijn, dat een staat door de
besluitvorming inzake erkenning en toelating te rekken asielzoekers voor onbepaalde tijd in verblijfsonzekerheid laat en aan de vluchtelingen onder hen door
dat tijd rekken de aanspraken onder het Verdrag onthoudt.
Niettemin is het zo, dat de staten alleen al vanwege
door hen te betrachten procedurele zorgvuldigheid een
redelijke termijn gegund moet worden om tot een beslissing ter zake van erkenning en toelating te komen.
Het lijkt mij evident, dat het gedurende deze termijn
(slechts) verlenen van tijdelijke protectie met minder
rechten dan de vluchtelingenstatus met zich brengt niet
problematisch is, als maar de rechten uit het Vluchtelingenverdrag die ook voorafgaand aan statusbepaling
van toepassing zijn in acht genomen worden. Vanuit
dit gezichtspunt bezien is het dan ook aanvaardbaar
dat de ingangsdatum van een vergunning op grond van
vluchtelingschap niet gesteld wordt op het moment
van de aanvraag maar eerst een jaar later, terwijl de
vreemdeling – zoals in casu – gedurende dat jaar verblijf had op grond van een besluitmoratorium.
4. In zoverre kan ik de uitspraak van de Afdeling zeker onderschrijven. Het lijkt er echter op dat zij een
verdergaande standpunt inneemt, inhoudend dat het de
staat die een vreemdeling als vluchteling heeft erkend
vrij staat in zijn nationale recht te bepalen of (a) aan
die vluchteling al dan niet een verblijfstitel verleend
wordt, en (b) met welke aanspraken een verblijfstitel
gepaard gaat. Deze standpunten lijken mij niet juist.
(a) Dit standpunt brengt onder meer met zich, dat een
erkende vluchteling
– van wie vastgesteld is dat er zich geen alternatief
voordoet in de vorm van een veilig derde land of een
openbare orde uitzettingsgrond als bedoeld in artikel
33 lid 2 Vluchtelingenverdrag
– die dus geacht moet worden rechtmatig op het
grondgebied te verblijven en de rechten onder het Ver87
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drag die aan het rechtmatig verblijf verbonden zijn toe
te komen
– niettemin – althans voorzover zij naar Nederlands
recht gekoppeld zijn aan het bezit van een verblijfsvergunning – die rechten ten onrechte worden onthouden.
Zie voor een bespreking van de verblijfsrechten en
-condities onder het Vluchtelingenverdrag Battjes,
a.w., p. 447 e.v. en J.C. Hathaway, The rights of refugees under international law, Cambridge 2005.
(b) En als een vreemdeling een verblijfsvergunning
krijgt omdat hij vluchteling is, dan zullen toch aan die
verblijfsvergunning gekoppeld moeten zijn de rechten
onder het Verdrag die aan rechtmatig verblijvende
vluchtelingen toekomen. Het verlenen van een ter
zake zwakkere verblijfstitel komt uiteraard neer op het
onterecht ontzeggen van de rechten onder het Verdrag
die aan rechtmatig op het grondgebied verblijvende
vluchtelingen toekomen.
Wel komt het mij als juist voor, dat het Vluchtelingenverdrag aan de staat een zekere vrijheid gunt om
in zijn nationale recht de duur van de verblijfstitel te
bepalen.
5. Wat hier verder van zij, de beleidsvrijheid die de
staat mogelijk onder het Vluchtelingenverdrag zou
hebben is thans vergaand door nationaal en EG-recht
ingeperkt. Zo is het oude derde lid van artikel 44 Vw
2000, op grond waarvan in het geval van een besluitmoratorium de verblijfsvergunning verleend kon worden met ingang van de datum van inwilliging (zij het
dat de ingangsdatum niet langer dan één jaar na aanvraag lag), bij Wet van 24 juni 2004, Stb. 2004, 299
geschrapt. Dat betekent dat thans ook in een dergelijk
geval de hoofdregel van artikel 42 lid 2 Vw 2000 van
toepassing is, op grond waarvan de vergunning in de
praktijk meestal verleend wordt met ingang van de datum waarop de aanvraag is ontvangen.
Ten tweede is het op grond van het stelsel, de doelstelling en de wetsgeschiedenis van de Vreemdelingenwet 2000 plausibel om in weerwil van de kan-bepaling in artikel 29 lid 1 Vw 2000 aan te nemen, dat in
de artikelen 30 en 31 een limitatief stelsel van weigeringsgronden is opgenomen (Spijkerboer/Vermeulen,
Vluchtelingenrecht, Nijmegen 2005, p. 110-111). Dat
betekent, dat als zo een weigeringsgrond zich niet
voordoet, aan de erkende vluchteling een vergunning
als bedoeld in artikel 29 lid 1a Vw verleend moet worden.
Ten derde vloeit uit Richtlijn 2004/83 (de Definitierichtlijn) voort, dat een vreemdeling die als hij onder
de termen van de Richtlijn als vluchteling geldt aanspraak heeft op verlening van de vluchtelingenstatus
(artikel 13 Richtlijn 2004/83, erkenning als vluchteling) en op een verblijfsvergunning (artikel 24 lid 1
Richtlijn 2004/83, de toelating als vluchteling). Enkel
als zich een grond als genoemd in artikel 14 lid 4 en 5
van de Richtlijn voordoet – nl. wanneer artikel 33 lid
2 Vluchtelingenverdrag tegengeworpen kan worden
– kunnen die status en vergunning geweigerd worden
(Spijkerboer/Vermeulen, a.w., p. 111-112). Deze aan-

spraak is nog niet in Vreemdelingenwet (zie Kamerstukken 30925) en Vreemdelingenbesluit neergelegd.
Daar het hier gaat om rechtstreeks werkende bepalingen en de implementatietermijn op 10 oktober 2006
is verstreken, kan zij niettemin geëffectueerd worden
middels een rechtstreeks beroep op de artikelen 13 en
24 lid 1 van de Richtlijn.
6. Deze uitspraak is eerder gepubliceerd als NAV
2006/33 m.nt. Westerveen.
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Nr. 11: huiselijk geweld geen vervolging; bescherming door autoriteiten
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 4 augustus 2006, 200601298/1 (mrs. Loeb, Claessens, Van der
Spoel).
De door de vreemdeling gestelde van de zijde van haar
echtgenoot ondervonden en gevreesde mishandeling
vormt op zichzelf geen vervolging in de zin van het
Vluchtelingenverdrag. Daarvan kan, zoals de Afdeling
eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 23 november 2005, RV 2005, 6, eerst sprake zijn bij een bestaansbedreigende bejegening door de overheid of het
onthouden door die overheid van bescherming tegen
zodanige bejegening door derden. De Afdeling wijst
voorts op haar uitspraak van 19 juli 2002, JV 2002/306,
en overweegt dat gesteld noch gebleken is dat de
vreemdeling, voordat zij haar land van herkomst verliet, om bescherming van de autoriteiten van het land
van herkomst heeft verzocht. Dat de effectiviteit van
de geboden bescherming niet op voorhand vast staat,
betekent niet dat geen bescherming kan worden verkregen. Dat haar echtgenoot een positie bij de staatsveiligheidsdienst bekleedt, is onvoldoende grond voor
het oordeel dat de minister zich niet in redelijkheid op
het standpunt heeft kunnen stellen dat de vreemdeling
niet aannemelijk heeft gemaakt dat het vragen om bescherming voor haar gevaarlijk of bij voorbaat zinloos
is. De rechtbank heeft dan ook ten onrechte overwogen
dat de minister het aan de afwijzing ten grondslag gelegde standpunt dat de vreemdeling bij de autoriteiten
om bescherming had moeten vragen, alvorens hier
te lande om bescherming te verzoeken, onvoldoende
draagkrachtig heeft gemotiveerd.
De minister heeft daarnaast de stelling van de vreemdeling dat zij voor strafvervolging en een eventuele
veroordeling wegens overspel heeft te vrezen onvoldoende geacht voor de conclusie dat zij zal worden
onderworpen aan een door artikel 3 EVRM verboden
handeling. Volgens het ambtsbericht moet voor een
veroordeling wegens overspel sprake zijn van een wettig en overtuigend bewijs, geleverd door vier getuigen
of een viervoudige bekentenis, hoeft geen bestraffing
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