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RECHTBANK DEN HAAG
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch
Bestuursrecht
zaaknummer: NL18.5178
uitspraak van de enkelvoudige kamer van 20 april 2018 in de zaak tussen
eiser,
(gemachtigde; mr. G.A.P. Avontuur),

en
de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder
(gemachtigde: mr. R.P.G. van Bel).

Procesverloop
Bij besluit van 14 maart 2017 (het bestreden besluit) heeft verweerder de aanvraag van eiser
tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd niet in behandeling
genomen op de grond dat Italic verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag,
Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld en een verzoek tot het treffen van
een voorlopige voorziening ingediend.
Het onderzoek ter zitting heeft, tezamen met de behandeling van de zaak NL 18.5179,
plaatsgevonden op 12 april 2018. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde.
Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen
1. Eiser heeft de Palestijnse nationaliteit. Hij is geboren op :
1998 in Syrie.
Verweerder heeft het bestreden besluit gebaseerd op artikel 30, eerste lid, van de
Vreemdelingenwet 2000 (Vw). Uit Eurodac is gebleken dat eiser de buitengrens van de
lidstaten die gebonden zijn aan de Eurodacverordening op 14 juli 2017 op illegale wijze
heeft overschreden via Italie. De Italiaanse autoriteiten zijn op 25 September 2017 verzocht
om eiser op grond van de artikel 13, eerste lid, Dublinverordening, over te nemen. Nu de
autoriteiten in Italie' in het onderhavige geval niet binnen twee maanden op het verzoek van
eiser gereageerd hebben staat daarmee sinds 26 november 2017 de verantwoordelijkheid
van Italie vast. Eiser is achtergebleven en zijn ouders en zijn broertje en zusje zijn medio
2015 uitLibie vertrokken naar Nederland. Aan hen is in Nederland een verblijfsvergunning
verleend. Namens eiser is door zijn vader op 2 September 2015 een aanvraag ingediend ten
behoeve van een machtiging tot verblijf in het kader van nareis. Deze aanvraag is bij
beslissing van 29 april 2016 afgewezen omdat de feitelijke gezinsband niet voldoende is
aangetoond. Het hiertegen ingediend bezwaar is ongegrond verklaard bij besluit van 17
januari 2017. Bij uitspraak van 17 mei 2017 heeft deze rechtbank, zittingsplaats Zwolle, het
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hiertegen ingediende beroep ongegrond verklaard. Eiser is vanuit Libie via Turkije en
Tunesie en Italie, rond 24 augustus 2017 Nederland in gereisd en heeft op 30 augustus 2017
een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asie! voor bepaalde tijd als
bedoeld in artikel 28 Vw ingediend.
2. De rechtbank overweegt als volgt.
3. Ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Dublinverordening is de lidstaat waar het
verzoek om Internationale bescherming het eerst werd ingediend verantwoordelijk voor de
behandeling daarvan, wanneer op basis van de in deze verordening vastgestelde criteria
geen verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen.
4. De rechtbank is ten eerste van oordeel dat eisers eerdere verzoek, dat was gericht op een
verblijfsvergunning in het kader van nareis, niet kan worden aangemerkt als een verzoek om
Internationale bescherming, zoals bedoeld in de Dublinverordening. Eisers verzoek was
immers gericht op gezinshereniging met zijn ouders en broer en zus, die in het bezit zijn van
een verblijfsvergunning asiel in Nederland, en niet op het verkrijgen van Internationale
bescherming. Nederland is dan ook, in tegenstelling tot hetgeen eiser stelt, niet
verantwoordelijk op grond van dit artikel. Italie is daarentegen, zo verweerder juist heeft
vastgesteld, wel verantwoordelijk voor het behandelen van eisers aanvraag om
Internationale bescherming en wel op grond van artikel 13 van de Dublinverordening, omdat
eiser - zo door hem niet is betwist - op illegale wijze de grens van Italie is overschreden
5. Eisers betoog dat Nederland op artikel 9 van de Dublinverordening verantwoordelijk is
voor de behandeling van zijn verzoek om Internationale bescherming slaagt evenmin.
Volgens dit artikel is Nederland verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om
Internationale bescherming, wanneer een gezinslid van de verzoeker, ongeacht of het gezin
reeds in het land van oorsprong was gevormd, als persoon die Internationale bescherming
geniet is toegelaten voor verblijf in een lidstaat, mits de betrokkenen schriftelijk hebben
verklaard dat zij dat wensen. Verweerder heeft zich echter terecht op het standpunt gesteld
dat de vader, moeder, broer en zus van eiser niet voldoen aan de criteria van gezinslid van
artikel 2, sub g van de Dublinverordening zodat artikel 9 niet van toepassing is op eiser.
Eiser is immers meerderjarig en ingevolge artikel 2, sub g, van de Dublinverordening
worden zijn vader of moeder alleen als gezinslid aangemerkt als verzoeker minderjarig en
ongehuwd is. Eiser heeft ter zitting verduidelijkt op welk beleid hij doelt als hij stelt dat
verweerder eraan voorbij ziet dat in het Nederlandse beleid ook ten aanzien van
meerderjarige kinderen wordt aangenomen dat zij behoren tot het gezin. Dit ziet op de
Beleidswijziging nareis meerderjarige kinderen met ingang van 8 September 2016.
Voorheen was gezinshereniging van kinderen met (een) ouder(s) alleen mogelijk voordat
het kind de leeftijd van 18 jaar had bereikt. Verweerder heeft besloten om ook bij
meerderjarige kinderen die tot aan het vertrek van de hoofdpersoon steeds deel hebben
uitgemaakt van het gezin, de normale afhankelijkheidsrelatie tussen ouder en kind
voldoende te achten voor nareis. De vraag of sprake is van een afhankelijkheidsrelatie
waarbij van belang is of de gezinsband al of niet feitelijk verbroken is geweest speelt echter
geen rol in het licht van artikel 9 van de Dublinverordening. Relevant is alleen dat eiser niet
als minderjarige wordt aangemerkt in de zin van de Dublinverordening. Dat hij nog maar
net 20 is, is geen relevant gegeven. Verder is voor een geslaagd beroep op artikel 9
inderdaad niet vereist (en dit vormt in zoverre een uitzondering op artikel 2, sub g,) dat het
gezin reeds in het land van oorsprong gevormd hoeft te zijn. Echter er moet voor een
geslaagd beroep op artikel 9 eerst sprake zijn van 'een gezinslid van verzoeker'. Reeds
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op artikel 9 eerst sprake zijn van 'een gezinslid van verzoeker'. Reeds omdat geen sprake is
van gezinsleden als bedoeld in artikel 2, onder sub g, omdat eiser meerderjarig is faalt het
betoog van eiser. Bovendien, ook al zou er wel sprake zijn van een gezin, dan bestond het al
in het land van herkomst, dus mist eisers grond hoe dan ook relevantie. Nu eisers beroep op
artikel 9 niet slaagt behoeft zijn verwijzing naar de prejudiciele vragen die de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft gesteld geen bespreking meer.
6. Eiser heeft verweerder tot slot verzocht om toepassing te geven aan artikel 17, eerste lid,
van de Dublinverordening omdat zijn hele gezin hier verblijft behalve hij.
7. Ingevolge artikel 17, eerste lid, van de Dublinverordening, voor zover hier van belang,
kan elke lidstaat besluiten een bij hem ingediend verzoek om Internationale bescherming
van een onderdaan van een derde land te behandelen. ook al is hij daartoe op grond van de
in deze verordening neergelegde criteria niet verplicht. Zoals blijkt uit paragraaf C2/5 van
de Vreemdelingencirculaire 2000, maakt verweerder terughoudend gebruik van de
bevoegdheid om een asielverzoek hierte lande te behandelen op grond van artikel 17, eerste
en tweede lid, van de Dublinverordening. De bevoegdheid wordt gebruikt wanneer, voor
zover hier van belang, bijzondere, individuele omstandigheden maken dat de overdracht van
de asielzoeker aan de voor de behandeling van het asielverzoek verantwoordelijke lidstaat
van een onevenredige hardheid getuigt. Dit betreft een discretionaire bevoegdheid van
verweerder die de rechter terughoudend dient te toetsen. Dit betekent echter niet dat de
rechtbank geen oordeel mag geven over de vraag of verweerder zijn besluit om art 17 niet
toe te passen voldoende heeft gemotiveerd.
8. Verweerder heeft in het besluit en ter zitting benadrukt dat zijn standpunt om artikel ] 7,
eerste lid, Dublinverordening niet toe te passen zijn grondslag vindt in het uitgangspunt dat
de Dublinverordening waarborgen beoogt te bieden voor gezinsleden die asiel hebben
aangevraagd en elkaar tijdens de reis zijn kwijtgeraakt. De Dublinverordening is bedoeld
om hen zoveel mogelijk bijeen te houden, maar is niet bedoeld als route waarlangs op
reguliere gronden verblijf bij een familielid in Nederland kan worden verkregen, aangezien
hier andere regelingen voor open staan. Verweerder stelt zich overigens op het standpunt dat
alle belangen zijn gewogen en heeft ter zitting desgevraagd nader toegelicht dat het niet op
humanitaire gronden verenigen van eiser met zijn familie niet van onevenredige hardheid
getuigt nu eiser vanuit Italie een verzoek om gezinshereniging kan indienen. De rechtbank
overweegt dat eiser in de onderhavige procedure niet primair om gezinshereniging vraagt
maar om asiel. Het standpunt van verweerder om niet tot gebruikmaking van de
discretionaire bevoegdheid over te gaan omdat de Dublinverordening geen instrument is
voor gezinshereniging valt zonder nadere motivering op dit punt niet goed te begrijpen. Van
willens en wetens omzeilen van een reguliere procedure om tot gezinshereniging te komen
blijkt niet in het geval van eiser en wordt hem door verweerder ook niet tegengeworpen. De
bijzondere individuele omstandigheid dat eiser reeds heeft getracht om verblijf bij een
familielid op reguliere gronden te krijgen maar dat deze procedure tot niets heeft geleid is
niet betrokken bij de belangenafweging die verweerder gehouden is te maken bij de
beslissing om al dan niet toepassing te geven aan zijn discretionaire bevoegdheid. In rechte
staat immers vast dat deze aanvraag door verweerder terecht is afgevvezen omdat de
feitelijke gezinsband niet voldoende was aangetoond omdat deze gedurende langere periode
was verbroken. In dit licht zal het indienen van een nieuwe aanvraag tot gezinshereniging
vveinig kansrijk zijn. Nu dit belang niet is betrokken in de motivering zal het beroep op dit
punt gegrond zal worden verklaard. Verweerder dient deze bijzondere individuele
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omstandigheden bij zijn nieuw te nemen besluit in samenhang te beoordelen met de reden
van het door moeder ingediende verzoek tot bemiddeling om in echtscheiding te gaan om
met haar zoon te kunnen vertrekken en de in beroep overgelegde brief van de school over de
situatie van
;n
en het document ter onderbouwing van moeders
gezondheidsklachten. Deze stukken zijn door eiser ten grondslag gelegd aan zijn stelling dat
gelet op zijn bijzondere individuele omstandigheden een overdracht naar Italie een
ontwrichtende werking op zijn familie heeft. Eiser heeft ter zitting ter beantwoording van de
vraag waarom hij niet met zijn familie tegelijk naar Nederland is gekomen verklaard dat dit
niet enkel was vanvvege het verlopen zijn van documenten maar ook omdat hij bang is voor
water en niet in het bootje naar Italic durfde te stappen. Op de vraag naar het tijdsverloop
tussen de asielaanvraag van zijn familie en zijn eigen aanvraag heeft eiser aangegeven dat
hij gedurende deze gehele periode heeft getracht legaal naar Nederland te komen en dat zijn
familie hem vanuit Nederland fmancieel heeft ondersteund omdat hij anders niet in zijn
levensonderhoud kon voorzien. Zoals besproken en voorgehouden aan verweerder ter zitting
duidt dit er niet op dat de feitelijke gezinsband langere tijd is onderbroken vanwege een
bewuste keuze om in Libie een bestaan op te bouwen als -toen nog- minderjarige, maar lijkt
dit veeleer door de omstandigheden te zijn ingegeven. Welisvvaar staat in rechte vast dat
deze onderbreking van de gezinsband mocht worden tegengeworpen in het kader van de
nareisprocedure. Echter nu verweerder wellicht over meer achtergrondinformatie beschikt
over deze situatie, geeft de rechtbank mee om dit te betrekken bij de belangenafweging in
het nieuw te nemen besluit. Van een situatie die niet anders is dan van vele andere
vreemdelingen die op deze wijze van hun familie worden gescheiden tijdens en door de
vlucht vanuit hun land van herkomst lijkt geen sprake (meer).
9. De rechtbank is, gelet op het voorgaande, van oordeel dat verweerder niet deugdelijk
heeft gemotiveerd waarom in deze zaak geen sprake is van bijzondere, individuele
omstandigheden als hiervoor bedoeld.
10. Het beroep is in zoverre gegrond. Daarom veroordeelt de rechtbank verweerder in de
door eiser gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit
proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand
vast op € 501 (1 punt voor het beroepschrift; 1 punt voor het verschijnen ter zitting; zaak
van gemiddeld gewicht; waarde per p u n t € 501).
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Beslissing
De rechtbank
verklaart het beroep gegrond;
vernietigt het bestreden besluit;
draagt verweerder op een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze
uitspraak;
veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser voor een bedrag van € 1002.

Deze uitspraak is gedaan door mr. S. van Lokven, rechter, in aanwezigheid van
mr. S.J.W.H. Potters, griffier. De beslissing is in hetopenbaar uitgesproken op
20 april 2018.

griffier

rechter

Afschrift verzonden of digitaal ter beschikking gesteld aan partijen op: |> Q APR,

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen een week na de dag van verzending van
deze uitspraak of na de dag van plaatsing daarvan in het digitale dossier. Als hoger beroep is
ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzochtom
het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze
uitspraak getroffen voorlopige voorziening.

