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PERSBERICHT 

Teleurstellende uitspraak Raad van State inzake Congolese getuigen 

 

 

Amsterdam, 27 juni 2014 - Vandaag heeft de Raad van State  geoordeeld dat de hoger 

beroepen van de IND en de Congolese getuigen bij het Internationaal Strafhof (ICC), allebei 

ongegrond zijn en dat de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in stand blijft met 

verbetering van de gronden. Hiermee is de nationale asielprocedure ten einde gekomen en zal 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden gevraagd om te beoordelen of een 

reëel risico op een onmenselijke behandeling bij gedwongen uitzetting naar Congo kan 

worden uitgesloten.  

De Congolese getuigen zijn teleurgesteld in de uitspraak. Zij hadden verwacht dat de Raad 

van State zou onderkennen dat er in Congo volstrekt geen sprake is van een ‘rule of law’ en 

dat inmiddels voldoende is aangetoond dat Kabila met zijn tegenstanders doet wat hij wil. In 

het bijzonder, nu cliënten al meer dan zes jaar zonder enige vorm van proces hebben 

vastgezeten in Congo voor hun komst naar Nederland. De Raad van State heeft daarnaast niet 

onder ogen willen zien dat – eenmaal terug – het ICC hen niet effectief en duurzaam kan 

beschermen, omdat het ICC daartoe simpelweg feitelijk niet in staat is. 

Cliënten verwelkomen wel het oordeel van de Raad van State dat zowel de IND (r.o. 7.4) als 

de rechtbank (r.o. 8.2) zelfstandig gehouden zijn om een eigen oordeel te geven over de 

kwaliteit van de protective measures die door het ICC bij de DRC zijn verkregen, en dat zij 

niet konden verwijzen naar de afspraken tussen het ICC en de DRC. Dat vervolgens de Raad 

van State die beoordeling zelf gaat doen, wekt verbazing. De Raad van State heeft daarbij een 

selectieve keuze gemaakt van de aangeleverde informatie en bewijs waardoor de uitspraak 

niet als evenwichtig kan worden aangemerkt. 
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