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9 Intensiteit van rechterlijke toetsing: 
samenvatting en conclusies

9.1 Inleiding

De intensiteit van de rechterlijke toetsing in asielzaken is sinds de invoering van de 
Vreemdelingenwet 2000 onderwerp van kritische discussie. De Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State introduceerde in 2001 een terughoudende rech-
terlijke toetsing van de bestuurlijke besluitvorming over de geloofwaardigheid van 
een asielrelaas. De toetsingsmaatstaf op grond waarvan de bestuursrechter in het 
asielrecht terughoudend moet toetsen, is niet direct te verklaren aan de hand van 
nationale theorievorming over bestuursrechtelijke toetsing noch aan de hand van 
geldende Unierechtelijke- en EVRM-normen. Een Unierechtelijke norm, artikel 46 
Pri II, schrijft sinds 20 juli 2015 een volledig en ex nunc rechterlijk onderzoek voor 
in asielzaken. Deze norm is omgezet in artikel 83a van de Vreemdelingenwet 2000. 
Ook onder de nieuwe norm hanteert de Afdeling een terughoudende toetsing van 
de bestuurlijke besluitvorming over niet met bewijs gestaafde vermoedens en ver-
klaringen van de asielzoeker, zij het dat deze toetsing minder terughoudend is 
dan voorheen. In dit boek geef ik de juridische achtergrond weer van de terug-
houdende rechterlijke toetsing in asielzaken en bied ik aan de hand van het uitge-
voerde jurisprudentieonderzoek een nieuw inzicht in de intensiteit van de rech-
terlijke toetsing in asielzaken. In het eerste deel van het onderzoek is nationale 
theorievorming over de intensiteit van de rechterlijke toetsing onderzocht en is 
de wijze waarop de Nederlandse asielprocedure aansluit bij die theorievorming 
uiteengezet. In het tweede deel zijn de Unierechtelijke- en EVRM-normen ten aan-
zien van de rechterlijke toetsing in asielzaken onderzocht. In het derde deel beant-
woord ik aan de hand van een jurisprudentieanalyse de vragen in hoeverre de 
Afdelingsjurisprudentie past in theorievorming over de intensiteit van de rechter-
lijke toetsing en of die toetsing in overeenstemming is met de Unierechtelijke- en 
EVRM-normen. In dit hoofdstuk geef ik in paragraaf 9.2 en 9.3 een samenvatting 
van deel I en deel II van het onderzoek. In paragraaf 9.4 geef ik antwoord op de 
onderzoeksvragen zoals gesteld aan het begin van dit onderzoek. Tot slot doe ik in 
paragraaf 9.5 enkele aanbevelingen naar aanleiding van de meest relevante bevin-
dingen van het onderzoek.



9.2 Rechterlijke toetsing in asielzaken volgens het nationale 
bestuursrecht

In het Nederlandse bestuursrecht is van oudsher sprake van een toetsende rech-
ter: de bestuursrechter toetst de rechtmatigheid van het bestuurlijk besluit dat is 
aangevochten. In die toetsing kan de bestuursrechter variëren in intensiteit van 
een intensieve naar een terughoudende toetsing. Een intensieve toetsing duidt op 
een grondige rechterlijke beoordeling van het geschil. Een terughoudende toetsing 
duidt op de rechterlijke beoordeling of het bestuursorgaan in redelijkheid tot het 
besluit heeft kunnen komen.

De Algemene wet bestuursrecht geeft de bestuursrechter het wettelijk kader 
waarbinnen een besluit getoetst wordt en wijst onderzoeksbevoegdheden aan de 
bestuursrechter toe om die toetsing vorm te geven. Hoe dat wettelijk kader in de 
praktijk wordt toegepast en of van de onderzoeksbevoegdheden gebruik wordt 
gemaakt, blijkt sterk afhankelijk van de taakopvatting van de bestuursrechter. Die 
taakopvatting wordt beïnvloed door de algemene leer over de verhouding tussen 
rechter en bestuur. Constitutioneel gezien moet bestuursrechtspraak de balans 
tussen de uitvoerende macht – het bestuur – en de rechterlijke macht – de bestuurs-
rechter – niet verstoren. Het Nederlandse bestuursrecht is daarbij sterk geënt op 
de gedachte dat de rechter niet moet treden in bestuurlijk handelen. Ofwel: de 
rechter moet ‘niet op de stoel van het bestuur gaan zitten’. De wijze waarop de 
bestuursrechter een bestuurlijk besluit controleert maakt de verhouding tussen 
rechter en bestuur duidelijk. Die verhouding is echter geen statisch concept, maar 
wordt steeds beïnvloed door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. De 
sterke groei van beleidsterreinen van de overheid en de daarmee gepaard gaande 
groei van de uitvoeringsorganen maakt het voor de bestuursrechter moeilijker 
om tegenwicht te bieden aan de uitvoerende macht. Beleid dat bevoegdheidsuit-
oefening reguleert komt steeds vaker zonder of met slechts geringe democratische 
controle tot stand. De bestuursrechter zou in de controle van bestuurlijk handelen 
steeds opnieuw moeten bezien of de bestuurlijke bevoegdheidsuitoefening voldoet 
aan constitutionele waarden zoals onder andere volgen uit de wet en uit het gege-
ven dat een bestuursorgaan deskundig en onbevooroordeeld moet handelen.

Waar de groei van de overheid de controlerende rol van de bestuursrechter zwak-
ker maakt, versterken daarentegen internationaalrechtelijke normen de rol van de 
bestuursrechter ten opzichte van het bestuur. De bestuursrechter is verplicht inter-
nationaalrechtelijke normen en de uitleg daarvan in internationale rechtspraak 
direct toe te passen. De wetgevende en uitvoerende macht hebben daarop geen 
invloed. Het bestuur is in de uitvoering van bestuurlijke bevoegdheden gebonden 
aan de uitleg van de bestuursrechter van deze internationaalrechtelijke normen 
voor de nationale context. Het internationale recht draagt daardoor bij aan ver-
schuivende machtsverhoudingen op nationaal niveau.
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De verschuivende machtsverhoudingen in de trias politica hebben tot nu toe echter 
geen invloed op de bestuursrechtelijke theorievorming over de rechterlijke controle 
van bestuurlijke bevoegdheidsoefening. Volgens theorievorming over bestuurlijke 
beslissingsruimte beïnvloeden verschillende elementen de intensiteit van de rech-
terlijke toetsing. Indien een wettelijke bevoegdheid bestuurlijke beslissingsruimte 
bevat, is dat een aanwijzing voor de bestuursrechter om het bestuurlijk besluit 
terughoudend te toetsen. Duk ontwikkelde een begrippenkader dat in Nederland 
nog altijd de basis is voor bestuursrechtelijke analyse van bestuurlijke beslissings-
ruimte.1 Zijn kernbegrippen beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid dienen in alle 
bestuursrechtelijke handboeken als raamwerk om de intensiteit van de rechterlijke 
toetsing mee te duiden. Beleidsvrijheid is volgens Duk aanwezig als het bestuurs-
orgaan de keuze heeft om, als aan alle voorwaarden voor bevoegdheidsuitoefening 
is voldaan, de bevoegdheid wel of niet toe te passen. Het bestuursorgaan zal bij die 
keuze de belangen afwegen die in het geding zijn, waarna de bestuursrechter die 
belangenafweging terughoudend toetst. Daarbij spelen bestuurlijke en beleidsma-
tige overwegingen een rol die typisch op het terrein van het bestuur thuis horen. 
Beoordelingsvrijheid is volgens Duk aanwezig als het bestuursorgaan de ruimte 
of vrijheid heeft om de voorwaarden vast te stellen waaraan moet worden vol-
daan om de bevoegdheid uit te oefenen. De wetgever biedt over die voorwaarden 
bewust geen duidelijkheid, omdat hierbij bestuurlijke afwegingen gemaakt moeten 
worden. Als aan de voorwaarden is voldaan moet de bevoegdheid worden uitge-
oefend, maar de rechter toetst de toepassing van de voorwaarden terughoudend. 
De begrippen zijn behulpzaam als theoretisch kader, maar de rechtspraak blijkt 
niet altijd in overeenstemming te zijn met deze theorie. Het klassieke begrippen-
kader blijkt maar voor een deel een verklaring te bieden voor een terughoudende 
rechterlijke toetsing van bestuurlijk handelen, niet alleen in het asielrecht. Deels 
is dit het gevolg van vage wettelijke normen, waarbij de wetgever bewust of onbe-
wust vage omschrijvingen gebruikt in de wettelijke bevoegdheidsbepaling. Een 
aanvullende verklaring voor een terughoudende rechterlijke toets is dan te vinden 
in de aard van de norm.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is niet consistent in het 
gebruik van deze bestuursrechtelijke begrippen en heeft in haar jurisprudentie 
alleen Duks definitie van beleidsvrijheid erkend. De begrippen beoordelingsvrij-
heid en beoordelingsruimte gebruikt de Afdeling wel en sinds 2016 ook het begrip 
beslissingsruimte, maar niet in lijn met de definitie die Duk geeft aan deze begrip-
pen. De beslissingsruimte – of beoordelingsruimte – die de Afdeling bijvoorbeeld 
aanwezig acht bij de bestuurlijke beoordeling van de geloofwaardigheid van een 
asielrelaas komt niet overeen met het begrippenkader van Duk, omdat de wette-
lijke bevoegdheid tot het geven van asielrechtelijke bescherming geen beleidsvrij-
heid en volgens de definitie van Duk geen beoordelingsvrijheid bevat. Voor de 
Afdeling is beslissingsruimte voor het bestuur wel doorslaggevend voor de inten-
siteit van de rechterlijke toetsing, maar uit de jurisprudentie wordt niet duidelijk 
in welke gevallen sprake is van beslissingsruimte. Voor het asielrecht meent de 

1. Duk 1978 en Duk 1988.
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Afdeling dat sprake is van beslissingsruimte omdat de geloofwaardigheid van een 
asielrelaas – na de invoering van artikel 83a Vw de geloofwaardigheid van niet met 
bewijs gestaafde vermoedens – een beoordeling is waarvoor het bestuursorgaan 
meer deskundigheid bezit dan de rechter.

De benadering van de Afdeling van een terughoudende rechterlijke toetsing in 
het asielrecht lijkt aan te sluiten bij de theorie waarbij de aard van de bestuur-
lijke bevoegdheid bepalend is voor de intensiteit van de rechterlijke toetsing van 
de uitoefening van die bevoegdheid. De aard van de wettelijke norm kan bij de 
vaststelling van de feiten een bestuurlijk-politieke afweging vergen of deskun-
dige expertise. In beide gevallen kan dat voor de bestuursrechter aanleiding zijn 
om het bestuurlijk besluit terughoudend te toetsen. In het asielrecht is weliswaar 
sprake van een absolute norm – de verplichting tot het bieden van internationaal-
rechtelijke bescherming indien sprake is van een gegronde vrees voor vervolging of 
een 3 EVRM-risico – waarvoor geen bestuurlijk-politieke afweging nodig is, maar 
de aard van de feitenvaststelling maakt dat de Afdeling een terughoudende toet-
singsmaatstaf vereist. Het is bij deze benadering behulpzaam de toepassing van 
de bestuurlijke bevoegdheid te ontrafelen in vier beslisfasen: de wetsinterpretatie, 
de feitenvaststelling, de feitenkwalificatie en indien van toepassing een belangen-
afweging. Analyse van de besluitvorming in asielzaken aan de hand van verschil-
lende beslismomenten laat zien dat de intensiteit van de rechterlijke toetsing per 
beslismoment kan verschillen. De interpretatie van de wet – ook de interpretatie 
die het bestuur heeft gegeven van een wettelijke norm – toetst de bestuursrechter 
vol. Het is eigen aan de taak van de rechter om de wet uit te leggen. De vaststelling 
van de feiten toetst de bestuursrechter eveneens vol. Het asielrecht is hierop echter 
een uitzondering, waarvoor de Afdeling het argument gebruikt dat de feitenvast-
stelling niet objectief kan geschieden en dat hiervoor deskundigenoordelen nodig 
zijn die typisch tot het terrein van het bestuur horen. Volgens de Afdeling is de 
bestuursrechter minder goed in staat tot deze beoordeling.

De kwalificatie van de vastgestelde feiten in het licht van de wettelijke bepaling 
toetst de rechter afhankelijk van de aanwezige beslissingsruimte vol of terughou-
dend. Een eventuele belangenafweging in het kader van de bevoegdheidsuitoefe-
ning toetst de rechter terughoudend. In het asielrecht lopen de feitenvaststellende 
en feitenkwalificerende fases in elkaar over, omdat de beslisambtenaar gedurende 
de aanvraagfase kenbaar maakt welke feiten uit het relaas relevant zijn en nadere 
onderbouwing behoeven. Daarmee wordt in de feitenvaststellende fase al een kwa-
lificatie gegeven. De procedurele vormgeving binnen de Nederlandse wet geving 
bemoeilijkt daarmee de toch al zwakke bewijspositie van de asielaanvrager nog 
verder, in plaats van dat sprake is van een tegemoetkoming in de bewijsvoerings-
last, zoals men verwacht op basis van de aard van de materiële norm. De terug-
houdende rechterlijke toetsing van de feitenvaststellende fase in asielzaken neemt 
niet weg dat de bestuursrechter steeds toetst of aan de normen voor zorgvuldige 
besluitvorming en motivering van het besluit is voldaan. Die normen kunnen in het 
toepasselijke beleid zijn ingevuld, waarmee het toetsingskader voor de bestuurs-
rechter is gegeven. Het is vaak niet de wetgever die de bevoegdheidsuitoefening 
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normeert, maar het bestuur zelf. Niet nauwkeurig omschreven wettelijke bevoegd-
heden worden uitgewerkt in beleidsregels en werkinstructies. Beleidsregels en 
werkinstructies geven tot op zekere hoogte sturing, maar nog steeds geniet de 
individuele beslisambtenaar beslissingsruimte in de toepassing van de wettelijke 
bevoegdheid.

De beslissingsruimte voor de individuele beslisambtenaar die in dit onderzoek 
duidelijk is geworden, wordt in sociaalwetenschappelijke studies aangeduid als 
‘informele beoordelingsvrijheid’. Het blijkt dat individuele beslisambtenaren in de 
uitvoeringspraktijk continu keuzes maken in de bevoegdheidsuitoefening, ook al 
is daar formeel geen ruimte voor. Zo bevat de wettelijke norm tot het verlenen van 
asielrechtelijke bescherming formeel geen beoordelings- of beleidsvrijheid, maar 
in de uitvoeringspraktijk blijkt de informele beoordelingsvrijheid voor de indi-
viduele beslisambtenaar groot bij bijvoorbeeld de vraag welke documenten een 
asielzoeker moet overleggen en de beoordeling of verklaringen geloofwaardig zijn 
of niet. De individuele ambtenaar heeft op veel momenten discretionaire ruimte. 
De invulling daarvan is van groot belang voor de toepassing van de bestuurlijke 
bevoegdheid. Deze notie van beslissingsruimte speelt op dit moment echter geen 
rol in bestuursrechtelijke literatuur over bestuurlijke beslissingsruimte, terwijl de 
sociaal-wetenschappelijke inzichten een toegevoegde waarde kunnen hebben voor 
de rechterlijke controle van bestuurlijk handelen. Als de rechterlijke controle van 
de bestuurlijke bevoegdheidsuitoefening wil voldoen aan de constitutionele waar-
den, is het namelijk van belang hoe die bestuurlijke bevoegdheidsuitoefening in de 
uitvoeringspraktijk geschiedt.

9.3 Rechterlijke toetsing in asielzaken volgens EVRM- en 
Unierechtelijke normen

De bestuursrechter functioneert in een rechtsorde waarin naast nationale normen 
ook het EVRM en het Unierecht normen stellen voor de rechterlijke toetsing van 
een bestuurlijk besluit over asielrechtelijke bescherming. Er is daardoor sprake van 
drie verschillende rechtsordes die elkaar onderling beïnvloeden doordat interpre-
taties worden overgenomen of inspiratie geven voor de interpretatie van rechts-
normen. Ten aanzien van de intensiteit van de rechterlijke toetsing is dit goed 
zichtbaar bij de invoering in het Unierecht van de norm ‘volledig en ex nunc rech-
terlijk onderzoek’, een term die eerder gebruikt is in EHRM-jurisprudentie en nu is 
neergelegd in nationale wetgeving.

Uitgangspunt in zowel het EVRM als het Unierecht is dat rechtsbescherming moet 
worden geboden die grondig is, door middel van bestuursrechtelijke controle van 
bestuurlijke besluiten. Full jurisdiction voor de bestuursrechter volgt uit artikel 6 
EVRM en artikel 47 Handvest EU. Rigorous scrutiny volgt uit artikel 3 en artikel 
13 EVRM en ook artikel 47 Handvest EU. Een full and ex nunc assessment of points 
of fact and points of law is voor het asielrecht daarnaast vastgelegd in de herziene 
Procedurerichtlijn. Volgens al deze toetsingsmaatstaven moet de bestuursrechter 
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zelf kunnen oordelen over de feiten, zelf bewijsmateriaal kunnen beoordelen en 
ook zelf een bestuurlijk besluit kunnen vernietigen. In alle besproken rechtsordes 
bestaat een uitzondering op deze toetsingsmaatstaven in de vorm van een beperkte 
rechterlijke toetsing van bestuurlijke besluitvorming indien sprake is van politiek 
gevoelige bevoegdheidsuitoefening of als sprake is van technisch ingewikkelde 
feitenvaststellingen. Het EHRM heeft een oordeel over de vereiste intensiteit van 
de nationale rechterlijke toetsing in het asielrecht tot dusver weten te vermijden. 
Het HvJEU heeft zich nog niet uitgelaten over de vraag of in het asielrecht sprake 
is van een uitzondering waarbij een beperkte rechterlijke toetsing is geoorloofd.

Op grond van artikel 3 en 13 EVRM moet de nationale rechterlijke toetsing rigorous 
zijn. Het EHRM heeft niet geëxpliciteerd wat dit betekent voor de rechterlijke toet-
sing van de bestuurlijke besluitvorming over de geloofwaardigheid van het asiel-
relaas. De eigen beoordeling van het EHRM in artikel 3 EVRM-uitspraken over 
uitzetting geeft blijk van een intensieve beoordeling van de feiten, waaronder de 
geloofwaardigheid van een asielrelaas. Alhoewel het EHRM in de jurisprudentie 
altijd overweegt dat de bestuurlijke autoriteiten het beste in staat zijn om de geloof-
waardigheid van een asielrelaas te beoordelen, schroomt het EHRM niet om van 
dat nationale bestuurlijk oordeel af te wijken als naar het oordeel van het EHRM 
artikel 3 EVRM bij uitzetting dreigt te worden geschonden. Sinds de ondertekening 
van het 15e Protocol in 2013, waarmee het beginsel van subsidiariteit en de margin 
of appreciation worden verankerd in het EVRM, is het EHRM in de jurisprudentie 
meer nadruk gaan leggen op het subsidiariteitsbeginsel, het beginsel dat verdrags-
staten in eerste instantie zelf de rechten uit het verdrag moeten waarborgen. Het 
EHRM toetst in eerste instantie of de nationale procedures, zowel bestuurlijk als 
rechterlijk, voldoende naleving van het EVRM waarborgen. Bij een gebrek in de 
nationale procedure kan het EHRM de klacht terugwijzen naar de nationale auto-
riteiten, zonder dat het zich heeft uitgelaten over de materiële norm. Toch leidt het 
absolute karakter van artikel 3 EVRM er nog steeds toe dat het EHRM in voorko-
mende gevallen een eigen oordeel geeft over de feiten en de geloofwaardigheid 
van het asielrelaas. De nationale beoordeling is hierbij het uitgangspunt, maar als 
het EHRM op basis van de feiten oordeelt dat er een risico bestaat op een 3 EVRM-
schending, zal het afwijken van het nationale oordeel.

Het is de vraag of de toetsingsmaatstaf die het EHRM voor zichzelf hanteert het 
minimum is waaraan de nationale rechterlijke toetsingsmaatstaf moet voldoen. 
Het EHRM zelf geeft hierover geen duidelijkheid en is tot heden niet ingegaan 
op klachten over de intensiteit van de nationale rechterlijke toetsing. De Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State overweegt dat het niet noodzakelijk is 
dezelfde toetsingsmaatstaf te hanteren, aangezien er sprake is van een verschil in 
object van toetsing. De Nederlandse bestuursrechter toetst het bestuurlijk besluit 
en kan dit besluit vernietigen en terugwijzen naar het bestuur; het EHRM toetst 
de daadwerkelijke uitzetting. Deze benadering komt het systeem van het EVRM, 
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waarbij verdragsstaten primair in hun eigen rechtssysteem de EVRM-rechten 
moeten waarborgen, niet ten goede. Het is de plicht van Nederland om effectieve 
rechtsbescherming te bieden, waardoor het op de weg ligt van de nationale rech-
ter om op dezelfde manier te toetsen als het EHRM. Bovendien draagt de terug-
houdende rechterlijke toetsing in asielzaken, in combinatie met het grote aantal 
verkorte – ongemotiveerde – afdoeningen in hoger beroep, niet bij aan verminde-
ring van het aantal individuele klachten over schending van artikel 3 EVRM bij 
uitzetting.

Ook de analyse van de Unierechtelijke normen wijst op een rechterlijke beoordeling 
van de feiten die grondig moet zijn. Dat volgde al uit de interpretatie van het oude 
artikel 39 Procedurerichtlijn gelezen in samenhang met artikel 47 Handvest EU. De 
Uniewetgever heeft het vereiste van een volledig en ex nunc rechterlijk onderzoek 
van de feiten expliciet gemaakt in artikel 46 herziene Procedurerichtlijn. Een volle-
dig rechterlijk onderzoek betekent dat de nationale rechter zelf bewijs moet beoor-
delen, waaronder de verklaringen van de asielzoeker over het asiel relaas. Dat bete-
kent niet dat de bestuursrechter dat in iedere asielprocedure moet doen, maar als 
het bestuurlijk oordeel daar aanleiding voor geeft, moet de rechter de mogelijkheid 
hebben zelf te oordelen. De Afdeling oordeelt dat artikel 46 Pri II ruimte geeft voor 
een beperkte rechterlijke toetsing van de beoordeling van de geloofwaardigheid 
van niet met bewijs gestaafde vermoedens en verklaringen. Het is de vraag of dit 
oordeel stand kan houden, aangezien het HvJEU voor het asielrecht inmiddels heeft 
gewezen op het belang van het fundamentele recht op internationale bescherming 
en op de moeilijke procespositie voor asielzoekers bij de beoordeling of een nati-
onale procedureregel voldoet aan het Unierechtelijke doeltreffendheidsbeginsel. 
In de Unierechtelijke benadering van bestuurlijke bevoegdheden met beslissings-
ruimte of met complexe feitenvaststellingen is een beperkte rechterlijke toetsing op 
bepaalde aspecten weliswaar geoorloofd, maar dan is de verwezenlijking van het 
doel van het Unierecht het toetsingskader. Daarnaast is de feitenvaststelling in het 
asielrecht niet vergelijkbaar met de complexiteit en ingewikkeldheid van de feiten-
vaststellingen bij bestuurlijke bevoegdheden waarvoor het HvJEU een beperkte 
rechterlijke toetsing geoorloofd acht. Mocht het oordeel van de Afdeling stand 
houden, dan is van belang dat de Unierechtelijke benadering van een beperkte 
rechterlijke toetsing een intensieve toetsing vereist van de onderliggende bewijs-
garing en de motivering van het bestuurlijke besluit. De Unierechtelijke beperkte 
rechterlijke toetsingsmaatstaf is voor het asielrecht een ondergrens die inhoudt 
dat de nationale rechter moet beoordelen of de feiten zorgvuldig zijn beoordeeld, 
of alle relevante factoren in de bestuurlijke beoordeling zijn meegenomen, of niet 
relevante factoren zijn betrokken die daardoor de bestuurlijke beoordeling hebben 
beïnvloed en of is voldaan aan de bewijsstandaard.
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9.4 Conclusies

In dit proefschrift worden de volgende vragen beantwoord:

1. In hoeverre past de terughoudende rechterlijke toetsing in het Nederlandse asielrecht tot 
aan de invoering van artikel 83a Vw 2000 in theorievorming over de rol van de Neder-
landse bestuursrechter?

2. Is de terughoudende rechterlijke toetsing in het Nederlandse asielrecht tot aan de invoe-
ring van artikel 83a Vw 2000 in overeenstemming met Unierechtelijke- en EVRM- 
normen?

In hoofdstuk 8 van dit onderzoek is de jurisprudentie van de Afdeling geanaly-
seerd in het licht van deze vragen.

In hoeverre past de terughoudende rechterlijke toetsing in het Nederlandse asielrecht tot aan 
de invoering van artikel 83a Vw 2000 in theorievorming over de rol van de Nederlandse 
bestuursrechter?

De terughoudende rechterlijke toetsing van de bestuurlijke besluitvorming over 
de geloofwaardigheid van een asielrelaas zoals deze werd geïntroduceerd na 
de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000, sluit aan bij de taakopvat-
ting dat de bestuursrechter met name de rechtmatigheid van een besluit toetst. 
Die taakopvatting volgt uit de Awb en een strikte lezing van artikel 8:1 en 8:69 
Awb over de omvang van het geding. De taakopvatting waarbij de bestuursrech-
ter geschillen zoveel mogelijk finaal moet beslechten, zoals dat per 1 januari 2013 
is neergelegd in de Awb, heeft in de onderzochte jurisprudentie geen (zichtbare) 
rol gespeeld. De bestuursrechter maakt in asielzaken nauwelijks gebruik van de 
onderzoeksbevoegdheden uit hoofdstuk 8 van de Awb. Reden daarvoor is gele-
gen in de terughoudende rechterlijke toetsingsmaatstaf die de Afdeling sinds de 
inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 vereist. Alhoewel de Awb de 
mogelijkheden biedt voor een actieve rechter sluit de Afdeling deze mogelijk heden 
uit, onder verwijzing naar de toetsende rol van de rechter, de terughoudende rech-
terlijke toetsing van het bestuurlijk oordeel over de geloofwaardigheid van een 
asielrelaas en de bewijsplicht voor de aanvrager. Na de invoering van artikel 83a 
Vw geeft de Afdeling in de uitspraken van 13 april 2016 die ruimte wel aan de 
bestuursrechter, al moet de praktijk uitwijzen of bestuursrechters hiervan gebruik 
maken. De mogelijkheden die de Awb biedt voor zowel een zeer terughoudende 
toetsende rechter als een zeer actief toetsende of zelfs beoordelende rechter geeft 
de bestuursrechter een keuzemogelijkheid, omdat de Awb beide vormen van toet-
sing rechtvaardigt.

De onderzochte Afdelingsjurisprudentie past niet direct in de in het bestuursrecht 
ontwikkelde theorieën over bestuurlijke beslissingsruimte ter verklaring van de 
intensiteit van de rechterlijke toetsing. De terughoudende rechterlijke toetsing van 
het bestuurlijk oordeel over de geloofwaardigheid van een asiel relaas is niet te 
verklaren aan de hand van het klassieke begrippenkader. De wetgever heeft in 
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de bevoegdheid tot het verlenen van asielrechtelijke bescherming geen beleids- 
of beoordelingsvrijheid in de definitie van Duk geformuleerd. De Afdelings-
jurisprudentie lijkt aan te sluiten bij theorieën waarbij de aard van de bestuurlijke 
bevoegdheid de intensiteit van de rechterlijke toetsing bepaalt. De aard van de fei-
tenvaststelling, namelijk het gegeven dat bij een asielverzoek de feiten niet objectief 
kunnen worden vastgesteld en daarom de geloofwaardigheid van verklaringen 
moet worden beoordeeld, vraagt volgens de Afdeling om een terughoudende rech-
terlijke toetsing van de feitenvaststelling. Het bestuursorgaan bezit expertise om 
die geloofwaardigheid te beoordelen. Het jurisprudentie onderzoek legt bloot hoe 
bij de bestuurlijke beoordeling van de geloofwaardigheid van een asielrelaas de 
feitenvaststellende en de feitenkwalificerende fase elkaar overlappen. Aangezien 
de asielaanvrager pas tijdens het schriftelijk voornemen tot afwijzing van de aan-
vraag wordt geconfronteerd met de aspecten van de aanvraag die niet geloofwaar-
dig zijn, of waarover nader bewijs had moeten worden overgelegd om de gestelde 
feiten aannemelijk te maken, vindt kwalificatie van de feiten al tijdens de vast-
stellende fase plaats. Dit is problematisch, omdat de aard van de norm vraagt om 
een intensieve toetsing van de feitenkwalificatie. Bovendien laat het jurispruden-
tieonderzoek zien dat de individuele beslisambtenaar veel vrijheid geniet bij de 
vaststelling en beoordeling van de feiten waarvan bij een terughoudende toetsing 
nauwelijks controle plaatsvindt.

De rechtsnorm ‘asielrechtelijke bescherming’ vereist een intensieve toetsing, aan-
gezien het fundamentele verbod op refoulement aan de orde is. Tegelijkertijd heeft 
de bestuurlijke bevoegdheid asiel te verlenen een aantal kenmerken die de aard 
van de norm nader duiden en een verklaring bieden voor een terughoudender 
rechterlijke toetsing van de bestuurlijke besluitvorming. Ten eerste is er het toe-
komstige risico dat bewezen moet worden, ten tweede is er veelal sprake van het 
ontbreken van objectief bewijs waardoor de beoordeling van de geloofwaardig-
heid van een asielrelaas een belangrijke rol speelt en ten slotte zijn er de verkorte 
procedures, als gevolg van een efficiënt migratiebeleid. Deze drie kenmerken kun-
nen leiden tot twee typen benaderingen van de rechterlijke toetsing. Volgens de 
ene benadering moet de rechterlijke controle van de bestuurlijke besluitvorming 
op grond van deze kenmerken juist grondig zijn, ter waarborging van een funda-
menteel recht. Volgens de andere benadering is het bestuursorgaan het beste in 
staat om in deze complexe procedure de feiten vast te stellen en moet de rechter 
zich daarom terughoudend opstellen ten opzichte van de bestuurlijke besluitvor-
ming. De Afdeling koos voor de laatste benadering, zij het dat de terughoudende 
rechterlijke toetsing in de onderzoeksperiode steeds meer nuances kreeg en na 
invoering van artikel 83a Vw 2000 is opgeschoven naar een ‘enigszins terughou-
dende toetsing’ in plaats van een volledig terughoudende toetsing van de bestuur-
lijke besluitvorming. Het belang van een efficiënt migratiebeleid gaat tot zekere 
hoogte goed samen met de waarborging van een deskundig bestuursorgaan. De 
rol van het algemeen belang is voor het migratierecht anders dan voor andere 
delen van het bestuursrecht, zeker als de bewindspersoon een restrictief migra-
tiebeleid nastreeft. Het gevaar is dan dat het belang van een efficiënt migratiebe-
leid zich vertaalt in procesrechtelijke regels die verwezenlijking van de materiële 
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norm, namelijk ‘asielrechtelijke bescherming’, bemoeilijkt in plaats van faciliteert. 
Dit schuurt met het Unierechtelijke vereiste van een objectief en onpartijdig onder-
zoek (artikel 10 lid 3 PRi II).

Voorts laat het jurisprudentieonderzoek zien hoe de Afdelingsjurisprudentie ver-
weven is geraakt met de beleidsvorming over de beoordeling van de geloofwaar-
digheid van een asielrelaas. Die verweving blijkt in eerste instantie uit de invoe-
ring van het vereiste dat een asielrelaas in bepaalde gevallen pas geloofwaardig is 
als de verklaringen ‘positief overtuigend’ zijn. Ook voor de waarde die wordt toe-
gekend aan ambtsberichten, de rol van correcties en aanvullingen op de gehoren 
en de betekenis van later aangevoerde asielgronden of later aangevoerd bewijsma-
teriaal, is de Afdelingsjurisprudentie beleidsvormend gebleken. Overwegingen uit 
de Afdelingsjurisprudentie zijn letterlijk overgenomen in beleidsregels en werkin-
structies. De asielprocedure is mede door de Afdelingsjurisprudentie verworden 
tot een procedure waarin de normen overheersen die aantonen dat een aanvrager 
niet voldoet aan het te bewijzen rechtsfeit.

De volgende drie bevindingen uit het onderzoek zouden mijn inziens vanuit het 
perspectief van de rechtsbescherming een rol moeten spelen bij de wijze waarop 
de bestuursrechter het besluit op een asielaanvraag toetst:

1. Er is sprake van een overlap tussen de feitenvaststelling en feitenkwalificatie en 
de (informele) beslissingsruimte voor de individuele ambtenaar daarbij.

2. Er is sprake van een bestuursorgaan dat enerzijds restrictief vreemdelingen-
beleid moet nastreven door middel van een strikte asielprocedure en aan wie 
anderzijds deskundigheid wordt toegedicht in de beoordeling van asielrelazen.

3. Er is sprake van een verweven relatie tussen de Afdeling en de IND. De Afde-
lingsjurisprudentie blijkt beleidsvormend. Daarbij is de Staatssecretaris van 
Justitie een grote procespartij die bij herhaling procedeert in alle asielproce-
dures. De rechtsbescherming voor de individuele asielzoeker moet daartegen 
voldoende weerstand kunnen bieden.

De tweede onderzoeksvraag die in dit onderzoek is beantwoord luidt: is de terug-
houdende rechterlijke toetsing in het Nederlandse asielrecht tot aan de invoering van arti-
kel 83a Vw 2000 in overeenstemming met Unierechtelijke- en EVRM-normen?

In de onderzoeksperiode heeft de Afdeling op drie punten geoordeeld dat de 
terughoudende rechterlijke toetsing in het asielrecht in overeenstemming is met 
de toepasselijke Unierechtelijke- en EVRM-normen:

1. Artikel 3 en 13 EVRM laten een nationale terughoudende rechterlijke toetsing 
van de bestuurlijke besluitvorming over de geloofwaardigheid van niet met 
bewijs gestaafde verklaringen toe. Op grond van die normen is weliswaar een 
rigorous scrutiny vereist, maar die moet volgens de Afdeling geboden worden 
door het rechtssysteem als geheel.
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2. Dat het EHRM in haar eigen beoordeling van het artikel 3 EVRM-risico een 
intensieve toetsing van het oordeel van de nationale autoriteiten geeft en 
soms zelfs een eigen oordeel over de geloofwaardigheid van niet met bewijs 
gestaafde verklaringen, schept geen norm voor de nationale rechter om aan die 
toetsingsmaatstaf te voldoen. Het EHRM heeft een andere positie dan de natio-
nale bestuursrechter.

3. Ook onder het Unierecht is een terughoudende rechterlijke toetsing van de 
bestuurlijke besluitvorming over de geloofwaardigheid van (niet met bewijs 
gestaafde) verklaringen geoorloofd.

Ten aanzien van het eerste punt merk ik op dat het EHRM zich niet expliciet heeft 
uitgelaten over de vereiste rechterlijke beoordeling van de geloofwaardigheid van 
verklaringen. De kern van artikel 3 en 13 EVRM is dat het absolute karakter van 
artikel 3 EVRM tot gevolg heeft dat de bestuursrechter moet kunnen ingrijpen in 
een bestuurlijk besluit dat uitzetting uit Nederland tot gevolg heeft. Het EHRM 
verlangt een rigorous scrutiny van de nationale rechter in asielzaken. Dat betekent 
dat de nationale rechter een eigen oordeel over de feiten moet kunnen geven als er 
een geringe indicatie is dat artikel 3 EVRM bij uitzetting wordt geschonden. Het 
systeem van het EVRM, waarin het EHRM een subsidiaire rol vervult ten opzichte 
van verdragsstaten, vereist dat de nationale rechterlijke toetsing van de bestuur-
lijke besluitvorming volledige bescherming van de EVRM-rechten waarborgt. Om 
dit systeem te waarborgen gaat het EHRM inmiddels over tot terugwijzing van 
klachten naar de nationale rechter indien sprake is van een gebrek in de nationale 
procedure. De terughoudende rechterlijke toetsing van het geloofwaardigheids-
oordeel die de standaard was in de onderzochte jurisprudentie uit de onderzoeks-
periode, voldeed niet aan de vereiste rechtsbescherming op grond van artikel 3 
en 13 EVRM, te meer nu in de periode ook de rechterlijke toets aan het motive-
ringsbeginsel van de Afdeling terughoudender moest worden. Eerstelijnsrechters 
die over de band van het motiveringsbeginsel een besluit terugwijzen naar het 
bestuur, worden door de Afdeling steevast gewezen op de toetsingsmaatstaf waar-
bij de toetsing van de motivering moet aansluiten bij de redelijkheidstoets. De wet-
gever zag hierin mede aanleiding om bij de invoering van artikel 83a Vw 2000 de 
beslissystematiek in asielzaken aan te passen, waarna de Afdeling de rechterlijke 
toetsing aan het motiveringsbeginsel heeft verruimd.

Wat betreft het tweede argument van de Afdeling voor een nationale toetsings-
maatstaf die afwijkt van de toetsingsmaatstaf die het EHRM zelf in asielzaken han-
teert, blijft de Afdeling bij het standpunt dat het verschil in positie van het EHRM 
en de nationale rechter deze afwijkende toetsingsmaatstaf rechtvaardigt. Uit mijn 
onderzoek blijkt dat dit oordeel niet in overeenstemming is met de ontwikkeling 
in de EHRM-jurisprudentie waarbij de nadruk wordt gelegd op de toetsing van 
de nationale procedures, ook in artikel 3 EVRM-zaken. Deze proceduralization ver-
eist dat het nationale procesrecht de bescherming van de materiële norm moet 
waarborgen. De rechterlijke toetsingsmaatstaf is daar onderdeel van. Het feit dat 
het EHRM overgaat tot een eigen oordeel over de feiten indien het EHRM oor-
deelt dat op grond van het absolute karakter van artikel 3 EVRM daartoe in een 
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specifieke klacht aanleiding bestaat, betekent dat de nationale rechter die moge-
lijkheid ook moet hebben bij de nationale toets van de bestuurlijke besluitvorming. 
Zowel voor als na de invoering van artikel 83a Vw 2000 acht de Afdeling het niet 
geoorloofd dat de nationale rechter de geloofwaardigheid van niet met bewijs 
gestaafde vermoedens zelf beoordeelt, omdat dan sprake is van een eigen oordeel. 
Voor de invoering van artikel 83a Vw 2000 moest om die reden zelfs de rechter-
lijke toetsing van de motivering van het geloofwaardigheidsoordeel beperkt zijn. 
Daarmee is de rechterlijke toetsing verre van full and ex nunc, zoals het EHRM 
vereist. Het systeem van het EVRM werkt niet als de nationale rechter in uitzet-
tingszaken niet dezelfde toetsingsmaatstaf kan garanderen als het EHRM, terwijl 
Nederland op grond van het EVRM en het daarin vervatte subsidiariteitsbeginsel 
verplicht is effectieve rechtsbescherming te waarborgen. De constatering dat in het 
Nederlandse rechtssysteem het merendeel van de hoger beroepschriften verkort 
wordt afgedaan maakt dat de thans geboden rechtsbescherming het indienen van 
klachten bij het EHRM (en/of het indienen van herhaalde asielaanvragen) in de 
hand werkt. Daarbij merk ik op dat ook het EHRM de nationale autoriteiten het 
beste in staat acht de geloofwaardigheid van een asielrelaas te beoordelen en in het 
merendeel van de klachten dit oordeel volgt. Een rechterlijke toetsing waarbij een 
eigen oordeel van de geloofwaardigheid van het asielrelaas mogelijk is, betekent 
volgens het EHRM niet dat de bestuursrechter daartoe in iedere individuele zaak 
verplicht is.

Ten aanzien van het derde argument van de Afdeling, namelijk dat een terug-
houdende rechterlijke toetsing in overeenstemming is met het Unierecht, laat 
dit onderzoek zien dat dit oordeel niet zonder meer houdbaar is. Op grond van 
het Unierecht is het leerstuk van full jurisdiction zoals volgt uit artikel 6 EVRM 
relevant geworden voor het migratierecht. Zowel onder het oude artikel 39 
Procedurerichtlijn als onder het nieuwe artikel 46 herziene Procedurerichtlijn 
betekent dit dat de rechter een eigen oordeel over de feiten moet kunnen geven. 
In het Unierecht is een beperkte rechterlijke toetsing alleen onder bepaalde voor-
waarden geoorloofd. De Afdeling meent dat in het asielrecht sprake is van een 
dergelijke uitzondering, vanwege de complexe beoordeling van de feiten. Analyse 
van de Unierechtelijke normen en de bestaande jurisprudentie van het HvJEU over 
nationale rechterlijke toetsing wijst echter op een intensieve rechterlijke beoorde-
ling van de feiten in asielzaken. Te meer nu artikel 46 Pri II expliciet een volledig 
en ex nunc rechterlijk onderzoek voorschrijft. Zelfs als een beperkte rechterlijke 
toetsing volgens het Unierecht geoorloofd zou zijn gelden nog strenge vereisten 
met betrekking tot het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel. De onderzochte 
jurisprudentie in de onderzoeksperiode voldoet niet aan die normen. De werk-
wijze van eerstelijnsrechters sluit weliswaar aan bij de Unierechtelijke eisen, maar 
de Afdeling acht die werkwijze niet geoorloofd. De invoering van artikel 83a Vw 
2000 heeft hierin verandering gebracht, nu de toetsing aan het motiveringsbegin-
sel is geïntensiveerd. De heldere Unierechtelijke norm van een volledig en ex nunc 
rechterlijk onderzoek laat volgens de Afdeling echter nog steeds ruimte voor een 
terughoudende toetsing van het bestuurlijk oordeel over niet met bewijs gestaafde 
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vermoedens. Daarmee blijft overeind dat de rechterlijke controle van de toepassing 
van de (informele) beslissingsruimte van de ambtenaar gering is.

Tot slot laat het jurisprudentieonderzoek zien dat de Afdeling in de jurisprudentie 
uit de onderzoeksperiode niet alleen wat betreft toetsingsmaatstaf de grens van 
het Unierecht opzoekt, maar ook wat betreft bewijsregels zoals die volgen uit het 
Unierecht. Het uitgangspunt dat de asielzoeker tegemoet moet worden gekomen 
in de bewijslast (UNHCR-Handboek) en dat de beslisautoriteiten in samenwer-
king met de aanvrager moeten komen tot een onderbouwd asielrelaas (artikel 4 
Kwalificatierichtlijn) wordt in theorie gehanteerd, maar is in de praktijk verlaten 
doordat beleid en Afdelingsjurisprudentie bij de beoordeling van de geloofwaar-
digheid van verklaringen strikte interpretatie geven aan het uitgangspunt dat de 
aanvrager het relaas aannemelijk moet maken. Daar komt bij dat de bestuurlijke 
beslissingsruimte voor de individuele beslisambtenaar groot is en de rechterlijke 
controle gering.

Dit proefschrift laat zien dat EVRM- en Unierechtelijke normen wel invloed hebben 
op de intensiteit van de nationale rechterlijke toetsing, maar dat het uiteindelijk de 
keuze is van de nationale rechter hoe deze normen bij de rechterlijke toetsing van 
een bestuurlijk besluit worden ingezet. Die ruimte bieden zowel het EVRM als het 
Unierecht, omdat beide Hoven zich nog niet hebben uitgelaten over de vraag met 
welke intensiteit een nationale rechter de bestuurlijke beoordeling van de geloof-
waardigheid van een asielrelaas moet toetsen.

9.5 Aanbevelingen

De uitkomst van dit proefschrift vraagt om reflectie op aanbevelingen voor de 
rechterlijke toetsing in het asielrecht.2 Ook na de invoering van artikel 83a Vw 2000 
en de wettelijke verplichting tot een volledig en ex nunc rechterlijk onderzoek in 
asielzaken blijven deze bevindingen actueel, nu de Afdeling heeft overwogen dat 
het bestuurlijk oordeel over niet met bewijs gestaafde vermoedens terughoudend 
moet worden getoetst. De volgende bevindingen zijn daarbij van belang:

1. Bij de bestuurlijke beoordeling van een asielaanvraag is sprake van een overlap 
tussen de vaststelling en de kwalificatie van de feiten, waarbij de individuele 
beslisambtenaar (informele) beslissingsruimte heeft. Daarnaast is sprake van 
bewijsnood voor de asielzoeker.

2. Het bestuursorgaan heeft in het asielrecht een dubbele rol doordat het enerzijds 
restrictief vreemdelingenbeleid moet nastreven door middel van een strikte 
asielprocedure en omdat aan dit orgaan anderzijds deskundigheid wordt toe-
gedicht in de beoordeling van asielrelazen.

2. De aanbevelingen in deze paragraaf heb ik eveneens benoemd in Geertsema 2016, p. 230-235.
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3. Er is sprake van een verweven relatie tussen de Afdeling en de IND. De 
 Afdelingsjurisprudentie blijkt beleidsvormend. Daarbij is de Staatssecretaris 
van Justitie een grote procespartij die bij herhaling procedeert in alle asiel-
procedures.

4. Er is sprake van een gat tussen de (intensieve) EHRM-toetsing en de (terug-
houdende) nationale rechterlijke toetsing hetgeen onwenselijk is voor een 
goede werking van het systeem van mensenrechtenbescherming op grond van 
het EVRM.

5. Gebleken is dat volgens de Afdeling in het asielrecht een beperkte rechterlijke 
toetsing mogelijk is, terwijl het Unierecht een heldere norm voorschrijft op 
grond waarvan een volledig en ex nunc rechterlijk onderzoek verplicht is.

De hier genoemde bevindingen wijzen op het belang van individuele rechts-
bescherming voor asielzoekers ter controle van het bestuurlijk handelen in asiel-
zaken. De rechtsbescherming voor de individuele asielzoeker moet voldoende 
weerstand kunnen bieden tegen de sterke procespositie van de staatssecretaris. 
De controle van de rechter moet verder gaan dan een geïntensiveerde toets aan 
het motiveringsbeginsel, zoals de Afdeling na de invoering van artikel 83a Vw 
2000 introduceerde. Mijn inziens biedt het Nederlandse bestuursrecht voldoende 
handvatten om de Unierechtelijke norm van een volledig en ex nunc rechterlijk 
onderzoek vorm te geven, maar moet de bestuursrechter daarvan actief gebruik 
maken. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft de bestuursrechter 
instrumenten die van belang kunnen zijn voor een actieve rechter, ongeacht of 
die rechter toetst of een eigen oordeel geeft. Ik denk bijvoorbeeld aan de bevoegd-
heid om inlichtingen te vragen, getuigen op te roepen of deskundigen te benoe-
men. De bestuursrechter moet de uitleg die de asielzoeker tijdens de zitting geeft 
voor ongeloofwaardig bevonden verklaringen, serieus meewegen bij de vraag of 
het geloofwaardigheidsoordeel zorgvuldig tot stand is gekomen. Een volledig en 
ex nunc rechterlijk onderzoek vraagt om gebruikmaking van die instrumenten, 
indien in het geschil geringe aanwijzing is dat sprake is van vluchtelingrechte-
lijke vervolging of van een risico op schending van artikel 3 EVRM bij uitzetting. 
Dergelijk onderzoek kan nieuw licht werpen op de geloofwaardigheidsbeoorde-
ling, ook al wil dat niet noodzakelijk zeggen dat de rechter een eigen beoordeling 
geeft. De rechter kan immers een specifieke opdracht geven aan de staatssecretaris 
via een formele of informele bestuurlijke lus of via de gegrondverklaring, waarmee 
de bestuursrechter een toetsende rechter blijft, maar wel een actief toetsende rech-
ter. Een dergelijke toetsing zou in overeenstemming zijn met de plicht op grond 
van artikel 13 EVRM tot een independent and rigorous judicial scrutiny. Ook sluit de 
wijze van toetsing dan aan bij de beoordeling die het EHRM uitvoert.

Nu de Afdeling aan de IND deskundigheid toedicht, moet die deskundigheid 
ook gewaarborgd worden door een systeem van bijvoorbeeld collegiale toetsing 
binnen de IND. Daarnaast zou het bij een volledig rechterlijk onderzoek passen 
dat de IND in ieder geval de rechtbank inzage geeft in beslissingen, positief of 
negatief, over gelijksoortige asielrelazen. Op die manier kan de IND onderbouwen 
dat de bestuurlijke beoordeling ‘vergelijkenderwijs’ geschiedt en kan de rechter 
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het bestuurlijk oordeel over de geloofwaardigheid volledig toetsen. Dat geeft de 
bestuursrechter eveneens de mogelijkheid de toepassing van ‘informele’ beoorde-
lingsvrijheid door individuele ambtenaren te controleren hetgeen noodzakelijk is 
voor een evenwichtige verhouding tussen rechter en bestuur.

Een dergelijke actieve bestuursrechter bepaalt de intensiteit van de rechterlijke 
toetsing van de bestuurlijke bevoegdheid asiel te verlenen aan de hand van consti-
tutionele waarden als de wet, de waarborging van deskundigheid van het bestuur 
en de verwerkelijking van rechten van burgers.
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