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RECHTBANK DEN HAAG 
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Bestuursrecht 

zaaknummer: A WB 15/8320 

V-nr:  

uitspraak van de meervoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 2 februari 2016 in 
de zaak tussen 

, 
geboren op  1976, van Egyptische nationaliteit, eiser 
(gemachtigde mr. T.P.A. Weterings), 

en 

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verweerder 
(gemachtigde mr. L. Kersten). 

Procesverloop 

E iser heeft op 28 november 201 2 een aanvraag ingedi end om afgifte van een document als 
bedoe ld in a1tike l 9, eerste lid, van de Vreemdelingenwet (Vw) 2000, waaruit het rechtmatig 
verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt. Bij besluit van l 7 juni 2013 heeft verweerder de 
aanvraag afgewezen. E iser heeft op 12 juli 2013 bezwaar gemaakt tegen dit bes luit. Bij 
bes luit van 16 december 201 3 is het bezwaar gedeelte lijk gegrond verk laard en is eiser in het 
bezit geste ld van een document als bedoeld in artike l 9, eerste lid , van de Vreemdelingenwet 
(Vw) 2000, waaruit het rechtmat ig verb lij f a ls gemeenschapsonderdaan blijkt. 

Bij brief van 12 feb ruari 2014 heeft e iser verzocht om de ingangsdatum van zijn rechtmatig 
verblijf op te nemen in de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV). Bij bes luit van 5 maa it 
201 4 (het prima ire besluit) is e isers verzoek niet ingewilligd . Het daaitegen gemaakte 
bezwaar is bij besluit van 25 maart 201 5 (het bestreden besluit) ongegrond verklaard . 

Op 2 1 apri l 20 15 heeft de rechtbank het beroepschrift van e iser tegen dit besluit ontvangen. 
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

Het onderzoek ter z itting van de enkelvo udige kamer heeft plaatsgevonden op 
28 augustus 2015. Bij besli ssing van 8 september 201 5 is het onderzoek heropend teneinde 
de behande ling voort te laten zetten door de meervoudige kamer. Het onderzoek ter zitting 
door de meervoudige ka mer heeft plaatsgevonden op 26 november 201 5. Deze zaak is 
daarbij gevoegd behande ld met de zaken, geregistreerd onder nummers A WB l 4/160 l 4 e n 
A WB 14/ 1601 5. E iser is ve rtegenwoordigd door zijn gemachtigde. Verweerder is 
vertegenwoordigd door zijn voornoemde gemachtigde. De rechtbank heeft het onderzoek ter 
z itt ing ges loten en bepaa ld dat in de onderhavige procedure en in de procedures geregistreerd 
onder nummers A WB 14/ 1601 4 en 14/ 1601 5 apart ui tspraak wordt gedaan. 
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Oven vegingen 

1. Aan de orde is de vraag of verweerder het bezwaar terecht ke nne lijk ongegrond heeft 
ve rklaard . Tussen pa1tijen is in dit kader in geschil of verweerder gehouden was om de 
ingangsdatum van het verblijfsrecht van e iser in de BVV op te nemen. 

2.1 Verweerder heeft zich in het bestreden bes luit op het standpunt gesteld dat er geen 
aanle iding is om een andere datum in de BVV op te nemen dan de daarin opgenomen 
afg iftedatum van het aan eiser verstrekte document. Verweerder heeft, onder verw ijzing 
naar een uitspraak van de Afd e ling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afde ling) 
van 2 1 februari 2011 (ECLI:NL:RVS :201 l:BP5947), betoogd dat hij niet bevoegd is om de 
ingangsdatum van het verblijfsrecht vast te ste llen, omdat een nationaalrechte lijke gronds lag 
ontbreekt. 

2.2 E iser heeft zich op het standpunt geste ld dat hij be lang heeft bij de registratie van de 
ingangsdatum van zijn verblijfsrecht. Verweerder is bevoegd en in bepaalde gevallen ze lfs 
verplicht om deze ingangsdatum vast te stellen . Voor zover deze bevoegdheid al niet uit het 
national e recht zou voü1tvloeien, vloeit z ij rechtstreeks voort uit het U nierecht. Een andere 
uitleg zou immers leiden tot een ongerechtvaardigde beperking van het doe l en het nutti g 
effect van Richtlijn 2004/38/EG (de Richtlijn) . E iser heeft in di t kader onder meer verwezen 
naar een expert opinion van de Migrati on Lavv C lini c van oktober 2014. 

2 .3 Ter z itting heeft e iser aangegeven dat z ijn verzoek om opname in de BVV van de 
ingangsdatum van z ijn rechtmat ig ve rblij f, naast de a l opgenome n afg iftedatum van zijn 
aitike l 9-doc ume nt, moet worden aangemerkt a ls een verzoek om aanvulling van de hem 
betreffende persoonsgegevens in de BVV op grond van 36 va n de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp ) . 

3 .1 Op g rond van a rtike l 1, aanhef en onder a, van de Wbp wordt in d ie wet en de daarop 
berustende bepalingen onder persoonsgegeven verstaan e lk gege ven betreffende een 
geïdentifi ceerde of ident ificeerbare natuurlij ke persoon. Op grond van datze lfde a1t ike l, 
aanhef en onder d, wordt onder verantwoordelij ke verstaan de natuurlij ke persoon, 
rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, a lleen of tezamen met anderen, 
het doe l van en de mi dde len voor de verwerking van persoonsgegevens vastste lt. 

3 .2 Op g rond van arti ke l 35 , eerste lid , van de Wbp heeft de betrokkene het recht zic h 
vr ijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoorde lijke te wenden met het verzoe k 
hem mede te dele n of hem betreffende persoonsgegevens worden ve rwerkt. De 
verantwoorde lij ke dee lt de betrokkene sc hrifte lijk binnen v ier we ke n mee of hem betreffe nde 
persoonsgegevens worden verwerkt. Op grond van ait ikel 36, eerste lid, van de Wbp kan 
degene aan wie overeenkomstig artikel 35 kennis is gegeven van hem betreffende 
pe rsoonsgegevens de verantwoorde lijke verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te 
verwijderen, of af te schermen indien deze fe itelijk onjui st zij n, voor het doe l of de 
doe leinden van de verwerk ing onvo lledig of niet ter zake diene nd z ijn dan we l anderszins in 
str ijd met een wette lijk voorschrift worden verwerkt. Het ve rzoek bevat de aan te brengen 
W IJ z1g1 ngen. 

4. 1 De rechtbank ste lt a lle reerst vast dat de ingangsdatum va n het rechtmatig ve rblij f , 
anders dan door verweerder ter z itt ing is betoogd, een persoonsgegeven is in de zin van 
artike l 1, aanhef en onder a, van de Wbp . Het betreft immers ee n gegeven dat ee n 
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geïdentificeerde persoon betreft. 

4.2 De rechtbank stelt voorts vast dat de Afdeling in de al genoemde uitspraak van 
21 februari 2011 heeft overwogen dat het voor het vaststellen van andere rechten en 
verplichtingen van een vreemdeling van belang kan zijn of hij voorafgaand aan de afgifte 
van het document over rechtmatig verblijf beschikte. Om die reden kan naar het oordeel van 
de Afdeling niet worden volgehouden dat een vreemdeling geen enkel belang heeft bij de 
beantwoording van de vraag of hij voorafgaand aan de afgifte van het document rechtmatig 
verblijf heeft. Eiser heeft dan ook belang bij de vaststelling van de ingangsdatum van zijn 
verblijfsrecht. 

4.3 .1 Vervolgens is het de vraag of dit persoonsgegeven, dat blijkens de toelichting van 
verweerder ter zitting thans blijkbaar niet wordt verwerkt, door verweerder in de BVV zou 
moeten worden opgenomen. In dat kader overweegt de rechtbank het volgende. 

4.3.2 In de uitspraak van 21 februari 2011 heeft de Afdeling overwogen dat de Richtlijn er 
niet aan in de weg staat dat het nationale recht voorziet in de mogelijkheid om de 
ingangsdatum van het rechtmatig verblijf op grond van het gemeenschapsrecht vast te 
stellen, indien daar uitdrukkelijk om is verzocht, maar dat bij of krachtens de Vw 2000 niet 
in een dergelijke bevoegdheid is voorzien en verweerder om die reden niet bevoegd was om 
de ingangsdatum van het rechtmatig verblijf vast te stellen. De rechtbank begrijpt deze 
uitspraak van de Afdeling aldus, dat verweerder niet bevoegd is om tot een dergelijke 
vaststelling te komen in een procedure omtrent de afgifte van een artikel 9-document en 
evenmin indien een vreemdeling zich met een uitdrukkelijk verzoek om een dergelijke 
vaststelling zou melden bij verweerder, omdat de nationale vreemdelingenrechtelijke wet- en 
regelgeving niet in een dergelijke algemene bevoegdheid voorziet. 

4.3 .3 De rechtbank volgt verweerder echter niet in zijn standpunt dat verweerder nimmer 
verplicht zou zijn om tot vaststelling van de ingangsdatum van het verblijfsrecht te komen. 
indien die ingangsdatum reievant is voor het vaststellen van rechten en verplichtingen van de 
vreemdeling, dient verweerder die ingangsdatum vast te stellen. Zo kan het in voorkomende 
gevallen noodzakelijk zijn om de ingangsdatum van het verblijfsrecht vast te stellen in het 
kader van de beoordeling van een aanvraag om duurzaam verblijfsrecht als bedoeld in aiiikel 
8. 17 van het Vreen1delingenbesluït 2000, bijvoorbeeld indien de vreenïdeling nooit een 
artikel 9-document heeft aangevraagd of indien de periode tussen de aanvang van het 
rechtmatig verblijf en de afgifte van het artikel 9-docurnent relevant is voor de vaststelling 
dat sprake is van vijf jaar rechtmatig verblijf. Dit is ter zitting door verweerder ook erkend. 

Ook buiten een dergelijke aanvraag kan er echter een verplichting aan de kant van 
verweerder bestaan indien de ingangsdatum van het rechtmatig verblijf voor de vaststelling 
van de rechten en verplichtingen van de vreemdeling relevant is. Mocht een vreemdeling een 
uitkering of een toeslag aanvragen of verzoeken om naturalisatie, en in dat geval relevant en 
in geschil zijn op welk moment het verblijfsrecht is aangevangen, dan zal verweerder 
verplicht zijn om in het door de Afdeling en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) 
voorgeschreven overleg met dat bestuursorgaan een rechtsoordeel oveï de ingangsdatuni te 
geven (zie onder meer de uitspraken van de Afdeling van 14 november 2007, 
ECLI:NL:RVS:2007:BB7789 en van de CRvB van 19 maart 2013, 
ECLI:NL:CRVB:20 l 3:BZ3857). 

J?en andere van de uitspraak van de A foei ing van 21 februari 20 l 1 zou naar het 
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oordeel van de rechtbank het nuttig effect van de Richtlijn in ernstige mate beperken. 

4.3.4 Eisers beroepsgrond dat in het onderhavige geval verweerder wel bevoegd is om de 
ingangsdatum van het verblijfsrecht vast te stellen teneinde dit persoonsgegeven op te nemen 
in de BVV, faalt. Zoals hiervoor al is overwogen, heeft de Afdeling in haar uitspraak van 
21 februari 2011 geoordeeld dat de nationale vreemdelingenwet- en regelgeving niet in een 
dergelijke algemene bevoegdheid voorziet. 

Ook aiiikel 36 van de Wbp biedt die grondslag naar het oordeel van de rechtbank in dit geval 
niet. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij in deze procedure een concreet belang heeft 
bij de gevraagde aanvulling van zijn persoonsgegevens. Zoals de rechtbank in overweging 
4.3 .3 heeft overwogen, kan eiser op het moment dat hij een concreet belang heeft bij 
vaststelling van de ingangsdatum van zijn rechtmatig verblijf, dat in de betreffende 
procedure aan de orde stellen. 

Evenmin is in de Richtlijn, althans niet expliciet, voorzien in een bevoegdheid voor 
verweerder om de ingangsdatum van het verblijfsrecht vast te stellen ter opname van dit 
gegeven in de BVV. Voor zover eiser heeft betoogd dat deze bevoegdheid impliciet uit de 
Richtlijn volgt, aangezien het ontbreken van een dergelijke bevoegdheid zou leiden tot een 
ernstige beperking van het nuttig effect van de Richtlijn, volgt de rechtbank eiser hierin niet. 
Zoals hiervoor is overwogen, heeft verweerder wel degelijk de verplichting om de 
ingangsdatum van het verblijfsrecht vast te stellen, indien de ingangsdatum relevant is voor 
de vaststelling van de rechten en verplichtingen van eiseï als begunstigde van de Richtlijn. 
Dat dient echter te gebeuren in de procedure omtrent die rechten en verplichtingen. Eiser 
heeft niet onderbouwd dat het vaststellen van de ingangsdatum van het verblijfsrecht in die 
procedures tot een ernstige beperking van het nuttig effect van de Richtlijn leidt. De 
verwijzing naar de overgelegde expert opinion van de Migration Law Clinic, die slechts in 
algemene zin verwijst naar mogelijke bewijstechnische problemen, is daartoe onvoldoende. 
Ook de omstandigheid dat het voor vreemdelingen zoals eiser wellicht wenselijker zou zijn 
als een dergelijke vaststelling meteen bij de aanvraag van het artikel 9-docurnent zou 
plaatsvinden orn op die manier de administratieve lasten voor de vreemdeling te verlagen, is 
daa1ioe onvoldoende. 

5. De rechtbank verklaart het bcïoep ûngegrond. 

6. Vom een proceskoste11veroordeling bestaat geen aanleiding. 
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Beslissing 

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. M .C. Eggink, voorzitter, en mrs. A.J. van Putten en 
A.E.J.M. Gieten, rechters , in aanwezigheid van L. Fernández Ferreiro, griffier. De beslissing 
is in het openbaar uitgesproken op 22 februari 2016. 

Afschrift verzonden aan partijen op: 

Conc.: LFF 
Coli.: 
D: 
VK 

2 2 FEB 2016 

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen vier weken na de dag van verzending daarvan hoger 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres : Raad van State, 
Afdeling bestuursrechtspraak, Hoger beroep vreemdelingenzaken, Postbus 16113 , 2500 BC 's
Graven hage). Naast de vereisten waaraan het beroepschrift moet voldoen op grond van artike l 6:5 van 
de Awb (zoals het overleggen van een afsclu·ift van deze uitspraak) dient het beroepschrift ingevo lge 
art ikel 85, eerste lid, van de Vw 2000 een of meer grieven te bevatten. Artikel 6:6 van de Awb (herstel 
verzuim) is niet van toepassing. 
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