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inzake
geboren op
van Siena Leoonss mtionaliteit,
verblyvande te Delft;
eiseres,

gemichtigde mr. F. LM. Schonkewn,

tegen
de ataatssecretaris van Jfostitie,
teDeaHaag,
verweerder,
gemachtigde mr. XX Polak.

7roeesv«rioap

Bij besMt van 20 juli 2006, heeft verwdoder d« op 29 mei 2006 ingediende aanvraag van
eiseres, tot het wijzigen van de aaa haar verblyfsvergonning regatier voor bepaalde tijd
verboaden beperking "do vervolging vaa mcnsenhandeS" in "voortgezet verblijf,
afgewezen,
Het hiertegen door eiseres gemaaktc bezwaar is door verwcader by besluit van 7 maart 2008
ongagrond verklaard. Daarfaij heeft vetweetder eiseres medegedeeld datzg de behandeling
van era in te dienen beroepschrift oiet iaNederland mag afwachteo.
Eiseres heeft op 21 maart 2008 tegea laatstgenoemd besluit beroep ingesteid. .
De zaak is behaadeld op de zitting van 6 november 2008, waar useres is verscbenen ia
persoon, biJgestaan door haar gemachtigde. Verweerder is verschenen bij gemachtigde.
OverwegiBgen

1. Aaa de orde is de vraag of het besluit van 7 maart 2008 in rechte stand Iota houden.
2. De rechtbanfc gaat bij de bebordeling van het beroep ujt van do volg«nde feksn,
Eiseres is op'onbekende damm Nederland binaengekomen. Zij is van 4 december 2001 tot
4 december 2002 ia het bezit gesteld van eeo verb]gfsvergmuung reguHer voor bepaalde tijd
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onder de beperking verbafid houdend met "de vervolglng van menseohandel". Deze
verbiyffivergunning is laatstelijk verlengd tot 4 deeember 2006. Op 29 mei 2006 heeft zy
onderhavige aanvraag voor voortgezet verblqf gedaan. Bij brief van 22 mei 2007 heeft de
Officier van Justitie van het Airondissementflparket Den Haag aan verweerder Jaten weten
dat de strafzaak tegen de vcrdachten ter zake 'bet aanzetten tot fflegale proatftuiie' waarvan
eiseres het slachtorTer was, is geseponeerd vanwege het onibreken van wettig en overtuigend
bewijs. Daartegen is geen bektag gedaan bij het gerechtsfaof.
1, Verweerder steft zioh blijkans het besireden besfoit op het standpunt dat eUeres niet in
aanmerking korot voor eefl verblijfsvergunning regulier onder de beperking "voortgezat
verblijf omdat niet is aangetoorid dat eiseres niet meer in het bezit gesold kan worden van
een geldig document voor grensoveischrijding. Voor zover op grond van de door eiseres
overgcjegde verldaringen aangenomea zou moeten worden dat de Siena Leoonse amba&ade
geen aanvragen voor een paspooit in ontvangst neemt ea dooismurt naar het Immigration
Department in Sierra Leone, dan: nog leidt dit volgens verweerder niet tot de conclusie dat
eiseres niet vanwege de aworrteitcn van haar land-van herkomst aan een paspooit kan
komen, omdat niet is geblekeo dat de Sierra Leoonse ambassade haar omwjHe van haar
peisoon niet wil helpen. In dat geval kan eiseres by de ambassade een laissez passer
aanvragen tenerade naar Siena Leone tereizenom in
eenpaspoortaantevragen.
4. Eiseres kan rich met het besfteden beshrit niet verepigen. Ten eerste stelt zij zich op het
standpunt dat in verband met het door verweerder opgewekte veraouwen ten onreebte van
haar verlangd wordt dat zij een geldig paspoort overlegt Daartoe heeft zij aangevoerd dat
verweerder in zftn aanbiedingsbrief van 20 juli 2006, waarbij haar varblijfsvergunning onder
beperkingen verbandhoudend met "de vervolging van mensenhander werd verlengd, heeft
veiklaard dat er door de beschikkiogen van 23 oktober 2003 en 2$ maart 2005 (waarbij haar
verblijfsvergunning js veriengd zooder dat aan eiaeres het paspoortvereiste is tegengeworpen) sprake is van opgewekt vertrouwen, waardoor eiseres is vrijgesteld van het
paspoortvereiste, Weliswaar heeft verweerder in diezelfde aanbiedingsbrief gestcld dat van
eiseres by een eventuele vervolgptocedure zal warden verwacht dat zij over een paspoort
beschikt, raaar dat neemt vol^esa eiseres niet weg dat op het moment van voormelde brief de
onderhavige aanvraag van 29 mei 2006 reeds was ingedie&d en het opgewekt venrouwen
aldos ook ziet op deze aanvraag. Ten tweede heeft eiseres zich op het standpiint gesteJd dat
verweerder ten omechte van Hair verlangt dat zy een laissez passer bij de Siena Leoonse
ambassade aanvraagt teneiode in Seirra Leone een paspoort aan te vragen, omdat deze eis
eerst in het besluit op bezwaar is gesteld, ondanks het feit dat eiseres herhaaldeujk aan
verweerder heeft gevraagd wat zij nog zou kunnen doen am aan een paspoort ta komen.
Daamaast stelt eiseres zich op net standpunt dat van haar in redelijkheid niet mag worden
verwacht dat zij tenigkeert naar .Siena Leone om aldaar een paspoort aan te vragen. Immers,
zy mag niet werken, heeft slechts een by standsuitkering en geen fmauciSle reserves en za{
haar uideering veriiezen als zij raeer dan vier wekan afwezig is. Vooits Ifjdt eiseres aan een
trauma en heeft zy een HlV-besbtetong, waarvoor medische controle on medicijngebmik
noodzakelijk zijn, terwyl het madische voorzieningenniveau in Sierra Leone deplorabel is.
Een en ander nog afgezlen van de (oajmogelifkheid temg te keren wanneer geen paspoort
wonk a%egeven. Voom heeft elseres gestdd dat verweerder haar idenUteit en nationaliteh
eerder niet in twijfel heeft getroJckcn, gelet op de afgifte van eerdere verbajfavergunningen.
Tot slot is door verweerder niet gemotiveerd waarom niet op grond van de omstandigheden
van het geval en bet opgewekt yemouwen, in alwykiDg van het beleid een vergunnlng wordt
verleend.
•' '
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5. De rechtbank overweegtalsvoJgt
6. Eiseres heeft, als slachtoffer yan mensenhandef aan wie root de duur en in het bekng
van het strarproces tijdelijk vefblijf in Nederiand was toegestaan, om voortgezet verbhjf
verzochti De voorwaarden daarvoor zijn geregeld in B16V7 van de VreemdofiDgencirculaire
2000 (hiema: Vc 2000). m de jnleidjng op hoofdstuk Bi6 van de Vc 2000 is vermald dat
naast de beleidsregels in B16, tenzjj anders is aangegeven, ook de beleidoegeh, met
betrekking tot de algamene voorwaarden van artikel 16 van de Vreemdetingenwet 2000
(bierna: de Vw 2000) van toepasging zyn. In dat verband wordt verwezen naar Bl/4.
7. fcgsvoige Bl/4J, toont de vreemdeling, die er zich op beroept dat hjj venwege de
regering van het land waarvan. hij onderdaan is, niet of nwt meet in het bezit kan worden
gesteld van een geldig document voor grensoverschrydiag, dat, voor zover redelqkerwifs
mogelijk, aan. Tevens verschaft hij (op andere wijze) voldoende inzscht in zyn identiteit en
natioaatiteSt
Het feft dat de vreemdeling vanwege de regering van het land waarvan hij onderdaan is, niet
of niet meer in het bezit kan worden gssteld van een geldig document voor
greusoverschrijding, wordt aangetoond aan de hand van een schriftelijke verklering van de
antoriteiten van dat land, waarin-gemotiveerd wordt aangegeven waarom de vreemdeling
niet in het bezit wordt gesteld van een geldig document voor grensoversohrijding. ladien een
dergehjke verklaring niet door- de diplomatieke of eensuiaire vertegenwoordiging in
Nederlaad wordt afgegeven. ec de vreemdeling ook overigens gem geno«gzaam bewijs kan
Jeveren, dient de vreemdeliag intagiasel naar zijn land van herkomst terug te wizen om dear
de afgifte van een geldig document voor grensoverschrijdmg te bewerkstelligen. Aan het
vereiste bezit van een geldig document voor grensoverschnjding wordt aiet voorbijgegaan
om de enkela reden dat de vreemdeiing daarvoor zijn milltaire dienstplicht moet vervullen in
het land waarvan hij onderdaan is of de reis naar dat land bezwaarlijk vSndt Het ondergean
van een medische behandeling in Kederland is op zichzelf evenmin dooralaggevend.
8. De rechtbank ack het door verweerder ter zake gevoerde beleid niet tcennelijk
onredelijk, noch in strijd met wettelijke bepalingen.
i

9. Gelet op voomoemd beleid heeft verweerder zich, naar het oordeel van de rechtbank, in
redelijkheid op bet standpwt kuiinen stellen dat eiseres in hat bezit dient te zijn van eea
geldig document voor grensoyerschrijduig. Nu zij - ondanks dat blukens het ambtsbericht
anders mag worden verwacht^ kennelijk van de Siena Leoonae ambassade geen paspoort
kan krijgen, heeft verweerderhaar in redelykheid tegen mogea werpen dat zg hi beginse]
naar Sierra Leoae terog moet reizeti om daar een geldig document voor grensoverschnjding
te bales. Dat de reis voor eiseres in fmancieel opzicht bezwaarlijk Is of dat zij in verband met
haar HTV-bcsmetting regelmatig op control* moet, is geen doorslaggevend argument om van
het paspoortvereisto af te zlenl Ook het felt dat eiseres geen bemiddeling van de korpsehef of
de Dienst Teragkeer en Vertreklieeft gekregen bij het verkrijgen van eea tetsdocament, kan
bier niet aan afdoen.
'•• *
10. Ten aaazien van de stellirig van eiseres dat zij vanwege opgewekt vertrouwen niet (meer)
over een geldig document voor grensoverschrijding zou behoeven te beschikken, is de
rechtbank met verweerder van oordeel dat eiseres hierin niet kan worden gevoigd Weliswaar
had eiseres op het moment dat verweerder in zjjn brief van 20 juli 2006 erkende dat bij
eiseres het vertrouwen was opgewekt dat zij niet (meer) aan het paspoortvereiste behoefde te
voldoen, reeds de aanvraag om ycortgezet verblijf ingediend, maar verweerder heeft in die
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brief de ontheffing van het paspobrtvereiste uitdnikkeiyk beperkt tot de op dat moment in
behandeling zijnde vcrienglngsaanvraag. Derhafre kan bij eiseres ninuner de
(gereehtvaardigde) verwachting zijn gewekt dat zy ook voor de op dat moment aanhangige
aanvraag voor voortgezet verhljjj zoo worden vnjgesteld van het paspoortvereiste. Temeer
waar verweerder er in diezelfde brief eveneens nadmkkelijk op heeft gewezen dat eiseres bij
een eventuele vervolgprocedure geacht wordt in het bezit te zyn van een geldig document
voor grensoverschrijding. Gelet op het voorgaande kan het beroep van eisers op het gestelde
in de uitspraak van deze reohtbank, nevenzittingsplaats Utrecht van 24 juai 2006, eveamin
slagen, aangezien het in deze uitspraak genoentde geval niet gelijk is te achten aan het
onderhavige geval.
!

11. Voor wat betreft de stelling van eiseres dat zij eerier een veibljjfsvergunning heeft
gehad waaruit zou bujken van haar identiteit en nationaliteit, is er naar het oordeel van de
rechtbank geen reden om thans, in het kader van de onderhavige aaavraag, niet van haar te
veriangen dat zij, zoals in het beleid vermeld, op anden wij» voldoende inzicht verschaft
omtrent haar Identiteit en nationaliteit. Temeer daar eiseres de door haar gestelde Identiteit
en nationaliteit airamer heeft aangeteond.
12. Voor wat betreft de stalling van eiserei, zoals geponeerd in de aanvullende gronden van
beroep en ter zitting, dat van Baar ten oarechte wordt verlangd dat zij terugreist oaai Sierra
Leone om aldaar een paspoort.akn te vragen, omdat biykens het Besluit boudende wijzigiag
van de Vc 2000 van 8 novembei* 2006 (WBV 2006736A) ontheffing van bet pa^oortverei&te
wordt verleend indiea aangetoodd wonh dat de vreemdeling niet in het bezit geateld kan
worden van een paspoort in verband met de wejgerachtigheid van de batreffonde autoriteiten,
overweegt de rechtbank dat - wat daar ook van zij - het betreffende WBV ten tijde van de
aanvraag, noch ten tijde van het.besluit op bezwaar, van tnepassmg was. Blpxtts het WBV
2006/36A (Strct 17 november 2006, nr.225, p. 14) had het - voor wat betreft de mans
relevaote onderdelen - met tenigwerkende kmoht slechts gelding van 14 augustns 2006 tot
en met 31 december 2006. Per 1 januari 2007 is het beleid, zoals venaeld in B16/7
(voortgezet verbu'jf voor skchtoffer/getuige-aangever van mensenhandel), van toepassing.
Blijkens de tekst van het bestreden besluit heeft verweerder daaraan ook getoetst. Omdat het
gepuWicecrd beleid betreft mag het bij (de gemachtigde van) eiseres bekend veronderfiteld
worden en kan zij zich er nief rajet succes op beroepen dat haar eerst in het besluit op
bezwaar wordt tegengeworpen dat zij naar Sierra Leone dient tenig te reizen om aldaar een
paspoort aan te vragen.
.'
13. Uft het voorgaande volgt dat verweerder zich in redehjkheid op het standpont heeft
kunnen stellen dat eiseres niat hieeft voidaan aan het pagpoortvareiste, zodat verweerder
gehouden was de gevraagde vergunnbg te woigerea.
14. Het beroep is derhahie ongegrond.
/ -,
15. Voor een veroordeling van Sen der partijen in de door de andere paitij gemaakte kosten
; ;
bestaatgeenaanleiding.
i.

16. Mitsdien wordt beslistaU volgt
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Beslissiog
De rechtbank,

•

verkjaart het beroep ongegrond.'
Aldus gedaan door mr. CJ-E. van Olden-Smit als rechter in tagenwoordigheid van
nv, P.M. de Kraif als griffier en In het openbaar uitgesprokeo op 18 decejnber 2008.

fartijen Taaaten tegen degt ultspraak hoger beroep instelltn bij:
Road van State
AfdtJing beOtairsreehtfpraeik
Hogtr beroep vrettnAKngemdKn
Postbus 20019
2500EA DenHaag

De t&mijn voor het ineKenen van sen beroepsehrtft bedraag vler weken m wrsending van
& uiispraak door de griffier. ArtikefUS vandcVvi 2000 bepaatt dat fat beroepschrift een of
meer grieven tegea de wtsprdak bevat. Artikel 6:5 van de Algemene wet bestoursncht (Avb)
bepaab onder meer dot by het beroepsctrift ten afschrift moet warden overgelegdvan de
ufapraak. Artikel 6;6 van de Avtb is niet van toepcusiag.
Afschriften veraondoft;

f 9 DEC.

