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33 van de Vw 2000.

2. L Ingevolge artikel 35, eerste en a, van de Vw 2000 kan een
verblijfsvergunning voor onbepaalde als bedoeld in 33 van de Vw 2000 worden
ingetrokken, indien de onjuiste gegevens heeft dan wel zezevens
heeft die gegevens tot van aanvraag tot het verlenen
verlengen Z011dem

2.2. Ingevolge artikel 1 van het Verdrag van Geneve de status van
vluchtelingen van 28 1951, zoals gewijzigd Protocol van New
1 (Vluchtelingenverdrag) de van van
toepassing op een persoon, ten aanzien van wie er ernstige
veronderstellen dat:
a. een misdrijf tegen de vrede, een of een misdrijf
heeft begaan, zoals omschreven in de internationale overeenkornsten welke opgesteld
om bepalingen met betrekking tot deze in het leven te roepen:
b. een ernstig, niet-politiek misdrijf heeft begaan buiten het land van voordat

tot dit land als vluchteling is toegelaten;
c. schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd met doelstellingen
en beginselen van de Verenigde Naties .

. Volgens paragraaf C5/4.1 van de Vreerndelingencirculaire
2000, gelezen in sarnenhang met I van de Vc
vastgesteld dat HF) van het Vluchtelingenverdrag in samenhang met 31,
rweerte lid, aanhef en onder k, van de Vw 2000 ten onrechte is omdat de

de gegevens verstrekt, wel
gegevens heeft verzwegen, de verblijfsvergunning te worden Met

een dergelijke intrekking wordt slechts de situatie te die zou zijn
geweest wel de gegevens zouden zijn verstrekt. De intrekking is gericht

het ongedaan van de gevolgen aan de onjuiste gegevens zijn Om
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verstrekkinz van
oniuiste zezevens zelf heeft

omuiste gegevens daarmee

3.. /erweerder heeft aan de intrekking van de verbtursveraurminz het volgende - kort
wel;rgl~geven - ten grondslag 5'-''-5'....

orncier werkzaam voor de KhADIWAD. De
orgamsaue waarvan aan officieren en

Vluchtelingenverdrag zal women

3.2. Eiser is van 1983 tot
wordt aangemerkt

onderotticieren in de
tegengeworpen. Deze is een van over
veiligheidsdiensten wordt in het arnbtsbericht van de minister van Buitenlandse

februari 2000 de in de 1978-1992. Uit dit
arnbtsbericht naar voren dat alle officieren en van de '.,,"'rH';{

werkzaam zijn geweest in de macabere afdelingen van de KhAD/WAD en persoonlijk
betrokken zijn geweest bij het martelen en executeren van verdachte
personen, Het naar aanleiding van deze ornstandigheden ingestelde heeft
opgeleverd dat eiser in verband moet worden gebracht met en
buitengerechtelijke welke gedragingen dienen te worden aangemerkt als
oorlogsmisdrijven, de en ernstige ntet-politieke rrli~.irii"pn

als bedoeld in artikel 1(F) van het Vluchtelingenverdrag.

3.3. Eiser is er om aan te tonen dat hij niets geweten van het misdadige
karakter van de en evenmin dat in weerwil van
officier, de genoemde misdrijven heeft gepleegd of doen plegen,
handelen en/of nalaten het plegen van niet heeft gernaakt.
is aannemelijk OOt eiser werkzaamheden, taken en bevoegdheden tijdens
verschillende trachten te bagatelliseren en dat slechts een deel van
daadwerkelijke activiteiten naar voren heeft gebracht deze gehoren.

3.4. Gclet hierop is artikel 1 van het op eiser van toepassmg
concludeert verweerder dat eiser gegevens heeft achtergehouden die tot atwiizinz
asielaanvraag zouden hebben geleid. Daarom is de verblijfsvergunning op goede arn,nrl,'n

ingetrokken,

4.1. Tussen partijen is allereerst
vertrouwensbeginsel verzet
verblijfsvergunning,

geschil rechtszekerheids- en/of het
intrekking van de aan

Eiser heeft in dit kader aanzevoern verweerder moment van van
verblijfsvergunning voor onbepaalde ervan op de hoogte was was
zeweest voor mocht dan het gerechtvaardigd vertrouwen
ontlenen dat het bepaalde in van het Vluchtelingenverdrag niet aan hem zou
warden tegengeworpen, aldus eiser,

4.3. De rechtbank overweegt zoals ook door verweerder is overwogen, eiser de
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de intrekking

van

bedoetd in
gerechtvaardigd vertrouwen onttenen
worden Dit zou blijkens
uitsnraak van 9 februari UN:
zou hebben dat 1
dergelijke of ......,"'''''"''''5
onderhavige

4.4. heeft verder aangevoerd dat verweerder in eerste instantie twijfelde aan de
geloofwaardigheid van eisers asielrelaas, zijn over en functie
binnen de KhADIWAD. Het is strijdig met dat verweerder
vervolzens wel uitgaat van de geloofwaardigheid van dat relaas in het kader van de
tegenwerping van artikel 1(F) van het Vluchtelingenverdrag, aldus deze
beroepsgrond faalt naar het van de In het besluit van 28 oktober
waarbij bezwaar van 6 februari 1998 ongegrond is verklaard, is
verweerder inderdaad uitgegaan van de van het van
In de eerder genoemde van 8 novernber 2000 heeft deze rechtbank, zittingsplaats

besluit echter vernietigd en in dat kader overwogen verweerder ten onrechte
was uitgegaan van de ongeloofwaardigheid van eisers verklaringen. Gelet was
verweerder vervolgens gehouden om uit te gaan van de geloofwaardigheid van
verklaringen. Bovendien is nog aanvullend gehoord over
en is de van verklaringen mede gebaseerd op de uitgebreide
verklaringen die tijdens deze aanvullende Van strijd met het
rechtszekerheidsbeginsel is dan oak geen "I-""'''''v.

4.5. Voor zover eiser nog willen betogen dat intrekking van een verblijfsvergunning
met terugwerkende kracht zou zijn met het rechtszekerheids- of het
vertrouwensbeginsel, overweegt de rechtbank dat geen rechtsregel zich verzet
tegen intrekking van een verblijfsvergunning met terugwerkende Dat geldt le meer in
een geval als het onderhavige, waarin is van een vanwege het verstrekken
van gegevens, Een vreemdel die onjuiste heeft verstrekt imrners
rekening te houden met een herstel van zou zijn geweest indien wel
de juiste had verstrekt.

5. . heeft aangevoerd dat de gedragingen waarmee in verband wordt niet
alificeerd in

intemationaalrechtelijke bepalingen als oorlogsmisdrijven of misdrijven
menselijkheid. levert schending van gemeenschappelijk artikel 3 van de Geneefse
Conventies in Afghanistan in de periode tussen 1983 en I een oorlogsmisdrijf op met
individueleaansprakelijkheid voor pleger.
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overeenkomst van

overwogen
van het

tegengeworpen niet van
u/nrr!p'n genouden voor hem aanzerekende misdriiven

veronderstellen
bepaling, Voor een omschrijving

maar is slechts vereist dat er ernsnge redenen
heeft als bedoeld in
bedoelde artikel

opzesteld om bepalmgen
leven le roepen, Voor het oordeel dat een mtemationate
toepassing van 1 van betekenis
toepassing was op het moment waarop de aan de desbetretfende vreemdeling tegengeworpen
m;,,,i,.,iiivp'n hebben bestaat geen Noch de tekst van artikel I noch
de door de UNHCR voor en de van het
Vluchtelingenverdrag bieden daarvoor Met de verwiizino
internationale verdragen in onderdeel a van artikel I de ontwikkelingen op het

van het te in
verdragsbepaling neergelegde aanduiding van misdrijven als oorlogsmisdrijven een
zogenoemd dynamisch karakter

geschil of verweerder het eerder genoemde ambtsbericht van
intrekking van de aan eiser ten

7, De heeft 2008 de minister van Buitenlandse Zaken
verzocht om toezending van stukken van het ambtsbericht van 29 tpi",n'~I .. i

2000. schrijven van 29 mei 2008 heeft de minster van Buitenlandse Zaken aan dit
verzoek voldaan, De minister van Buitenlandse heeft met een beroep
eerste van de Awb dat de van bepaalde gedeelten in deze
stukken tot rechtbank beperkt dient te De rechtbank in een andere
samenstelling, beslissing van 12 februari 2009 bepaald dar de van de
kennisnerning van de vertrouwelijke gedeelten van de stukken gerechtvaardigd
Beide partijen hebben schriftelijk verklaard er geen bezwaar tegen te hebben dat de
rechtbank kennis neernt van de onderliggende stukken en mede op grondslag van die stukken
uitspraak doet. De heeft kennis van onderliggende en deze

beoordeling van de onderhavige zaak betrokken.

8.1. aangevoerd dat het gebruik van het ambtsbericht in procedure is
met 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (EVRM) en artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten
Europese Unie van 18 december 2000 (Handvest), nu eiser geen rnogelijkheid heeft
onderliggende stukken in te zien,

Artikel 6 van het EVRM waarborgt het recht op een proces. vaste
irisprudentie van de meer uitspraak van 3 februari 2010, UN: BLI

bevat deze bepaling minimumnormen voor een eerlijke procesvoering, echter niet
De nationale wetgever mag procedurevoorschriften en beperkingen stellen met

een goede procesorde ter bescherming van het algemeen belang of belangen
het eerlijke van de daarmee niet in wordt
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arnangt van de ornstandigneden
zaak A. en anderen

De van die zaak
uitspraak van deze rechtbank van

dat

8.4. Nu in 47 van het Handvest gehjkluidende normen voor een eernjke nrocesvoenns
opgenornen, de rechtbank

oordeel te komen. Verweerder hoefde derhalve
gebruikmaking van het van

beroepsgrond
kan dan ook niet ,,,alS~''''

in onvoldoende mate is van "adversarial proceedings"

ervolaens is aan de orde welke waarde toekomt aan het van 29 tebruari
Verweerder heeft immers de van artikel I(F) van het

mnouo van bedoeld ambtsbencht

waaraan deze inrormatie

10.1. Een ambtsbericht vaste van de
Frlr-.lincr te worden aangemerkt van de minister van Buitenlandse

Zaken aan verweerder ten nenoeve van diens Daartoe
dient het op een onpartijdige, objectieve en informatie te

aanduiding - voor zover en verantwoord - van de bronnen
aan deze eisen is voldaan mag verweerder de

concrete
vol ledigheid ervan.

de daaraan ten

10.2. De rechtbank heeft de ambtsbericht mgezren en
concludeert op ambtsbericnt vervatte conclusies

ortrcieren en zeweest op de macabere atcenngen
en het arresteren, ondervrazen, martelen

en soms executeren van verdacnte personen - kunnen worden gedragen
iggende bronnen.

h ;P1"'I.""" geschetste toetsingskader is vervot zens
aangeoragen voor
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eiser verwezen naar eerder aangehaalde

.2. De recntbank
zowel de van dr. Giustozzi
aangemerkt als concrete aanknopingspunten
van het ambtsbericht van
uitspraak van de Atdelmg
aanterdmg om

rechtbank in de laatstgenoemde uitspraak
om de bronnen op te vragen

immers bhjkens haar van 24 september
kan aangemerkt als een concreet voor ""'''''.'.

doorslaggevend geacht geen wordt gegeven in de bronnen die aan
UL·UL',-,H.-UV''-' vervatte informatie ten Daarom was votzens
Afdeling niet inzichtelijk in hoeverre de bronnen van de UNHCR-Note kunnen worden
gekwalificeerd als objectief, en van 4 oktober 2010

de UNHCR de door de rechtbank gevraagde en gegeven in
de aan UNHCR-Note ten grondslag liggende bronnen,

11 Naar het oordeel van de rechtbank is de de verschafte informatie
onvoldoende om alsnog te coneluderen de UNHCR-Note kan worden aangemerkt als een
concreet voor aan de of van
Daarbij de rechtbank van belang dat de daarin met en functie bronnen
zonder uitzondering (voormalig) medewerkers van de KhADIWAD betreffen. Bovendien
heeft door de UNHCR verrichte plaatsgevonden in de 2001-2008, dus
ruirn na de relevante periode waar het ambtsbericht op namelijk de 1978-
enige uitzondering hierop vormt de informatie afkomstig van F. UN Special
Rapporteur for Afghanistan. Bovendien de rechtbank van belang de UNHCR geen
nadere achterliggende informatie heeft kunnen verschaffen, bijvoorbeeld in de vorm van
afschriften van gehouden interviews. De rechtbank wet om verzocht, maar de
UNHCR heeft deze stukken in verband met niet kunnen overleggen.

12. De rechtbank concludeert dan ook dat verweerder heeft mogen uitgaan van de juistheid
en volledigheid van het arnbtsbericht, gebreke aan concrete aanknopingspunten voor

aan deze conclusie, Vervolgens is aan de orde of verweerder in het onderhavige
op grand van bedoeld arnbtsbericht I(F) van aan eiser
kunnen tegenwerpen.

13.1. Verweerder voert - op de informatie uit het ambtsbericht van 2000 - in
zaken als de onderhavige het beleid dat aan officieren en onderofficieren van de
KhADIWAD in de regel artikel I(F) van Vluchtelmgenverdrag
Dit is bevestigd in een van verweerder aan Tweede Kamer der Staten

;'",n",,..,., I van 22 2002 2001 19637, nr. In deze is vermeld dat
voor deze worden van is van --l(lnml\llrliY

and personal participation", hetgeen neerkornt op een omkering van de bewijslast, wordt
volgens verweerder in iedere zaak individueel beoordeeld de betrokken vreemdeling
aangetoond een uitzondering te bovengenoemde regel,
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13.3. In de overwegingen tot en met 98 van bedoeld arrest "",>rn/pp,,1 het het

nehoord tot een organisatie
vluchtelingenstatus kan worden uitgesioten

3, van de richtlijn.
Om het bestaan van een van de in lid 2, sub b en c, van de richtliin genoemde
uitsluitingsgronden te kunnen aannemen moet, in lid 2 van dat artikel
tiewijsruveau, de betrokken persoon ten dele kunnen worden voor

daden die de in de periode waarin er lid van was.
individuele verantwoordelijkheid moet zowel aan van als

betrokken persoon, een
oetaeea in een organisatie terroristische metnoaen toepast,

individueei verantwoordeliik is voor daden
gesteta, maar moet niettemin alle retevanr«

beschikking le kunnen geven waartni
van de van

van deze overweginzen van het heeft verweerder naar
rechtbank in het onderhavige kunnen volstaan met een Vf'I,WII171na

arnbtsbericht van 29 de rnogeliikheid biedend
tezenbewiis te leveren. had een H,rIlVi'1!if'pl

oordeel van
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'Iuchtelingenverdrag maar
ieveren. In het

voorbereid en onvoldoende
en 3:46 van de

vernietigt het bestreden UC;~HUllt.

aanzien van de artikelen
verder buiten8 van

14. De conclusie is dan ook dat het
draagkrachug is en is genomen
Awb. De rechtbank verklaart het
Hetgeen partuen overigens hebben aanzevoerd

op de gegrondverklaring

op het veroordeelt de verweerder als de in
in de kosten die eiser in verband met van het de

redelijkerwijs heeft moeten maken. Deze kosten op de voet van het bepaalde
III Besluit bestuursrecht op € als van verleende

voor het ter ""CO''''IS,

voor het €
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verklaart

bestreden besluit;

procesxosren, oesroot op

uitspraak is vu,,",-• o , voorzitter, en mrs,
van Emmenk, rechters, in van L. Fernandez Ferreiro. af'iffi,or

en in het.openbaar 22 februari 2011 .

D:B
VK

Tegen deze uitspraak staat beroep open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (adres: Raad van Afdeling Hoger beroep vreerndelingenzaken,
Postbus 16113, 2500 BC De termijn voor het instellen van hoger beroep vier
weken, Naast de vereisten waaraan het beroepschrift moet voldoen op grond van artikel 6:5 van de
Awb (zoals het overleggen van een afschrift van deze dient het ingevolge
artikel 85, eerste van de Vw 2000 een of meer te bevatten, Artikel 6:6 van de Awb
verzuim) is niet van toepassing.


