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InleidiInleidiInleidiInleidingngngng    

Op 26 juni 2006 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

uitspraak gedaan over de toepassing van artikel 4:6 Awb, met name over de reikwijdte 

van rechterlijke uitspraken (200600842/1, Questdoc. Nr. 004011772) in asielzaken. 

 

Inhoud uiInhoud uiInhoud uiInhoud uitspraaktspraaktspraaktspraak    

De uitspraak komt in het kort hier op neer: 

• Wanneer in een voorgaande gerechtelijke procedure is vastgesteld dat ten 

aanzien van een overgelegd document sprake is van een nieuw feit in de zin van 

artikel 4:6 Awb, waarvan niet op voorhand is uitgesloten dat dit kan leiden tot 

een ander besluit, moet bij de nieuwe beoordeling van de aanvraag daar van uit 

worden gegaan.  

• De vaststelling in rechte dat niet op voorhand is uitgesloten dat het document 

tot een ander besluit leidt, houdt in dat het document authentiek is. Daar dient 

de Minister in het kader van de inhoudelijke heroverweging op basis van de 

herhaalde aanvraag van uit te gaan. 

 

Consequenties van de uitspraakConsequenties van de uitspraakConsequenties van de uitspraakConsequenties van de uitspraak    

De uitspraak heeft tot gevolg dat, indien de rechter ten aanzien van een overgelegd 

document in een asielzaak concludeert dat sprake is van een nieuw feit, de IND 

gebonden is aan dat oordeel. Het heeft dan geen zin om alsnog een onderzoek te 

laten doen naar de authenticiteit van dat document, omdat de IND van de 

authenticiteit moet uitgaan. 

 

Het oordeel van de Afdeling is beperkt tot hetgeen in het kader van artikel 4:6 Awb is 

overwogen. De IND mag immers na vernietiging van een besluit bij de motivering 

van het nieuw te nemen besluit argumenten betrekken die niet aan het eerdere 

besluit ten grondslag zijn gelegd. Na een gegrondverklaring kan aanvullend worden 

gehoord en naar aanleiding van hetgeen daarbij aan tegenstrijdigheden aan het licht 

is gekomen, geconcludeerd worden dat het relaas ongeloofwaardig is. 

Nader onderzoek blijft dus mogelijk, behalve ten aanzien van door de rechter 

vastgestelde feiten in het kader van artikel 4:6 Awb. 

 

 


