
 
 
 
 
Aan de woordvoerders Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
 
Per E-mail 
 
Datum: 4 juli 2007 
 
Betreft: Schriftelijk Overleg 5 juli 2007 over de brief van de Staatssecretaris van Justitie van 22 juni 2007 
over de gevolgen van het de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 11 januari 
2007 inzake de Somaliër Salah Sheekh. 
 
 
Geachte leden van de Tweede Kamer, 
 
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) ondersteunt in grote lijnen de 
conclusies uit de brief van staatsecretaris Albayrak over de uitspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) dd 11 januari 2007 inzake de Somaliër Salah Sheekh. De staatssecretaris 
heeft voor een selectie van de belangrijkste thema’s gekozen, te weten het slachtofferschap, het 
uitputtingsvereiste en het ‘singled out’ criterium. Er zijn echter meer thema’s die op grond van 
het arrest bespreking verdienen, zoals bijvoorbeeld het binnenlands vluchtalternatief. Het NJCM 
zal bij een behandeling van de gevolgen van het arrest in de Vaste Kamercommissie voor Justitie 
wellicht hierop terugkomen.  
 
Voor dit moment acht het NJCM het van groot belang om te wijzen op de noodzaak om de 
rechter in vreemdelingenzaken meer armslag te geven. Uit het arrest volgt onmiskenbaar dat de 
rechter een volle én ex-nunc toetsing zal moeten kunnen toepassen om aan de verplichtingen die 
voortvloeien uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) te kunnen voldoen. 
De rechter moet de informatie, oordelen en waarderingen van de overheid in asielprocedures 
volledig kunnen toetsen, moet in staat zijn om zelf ook andere informatiebronnen te gebruiken en 
moet de situatie op het moment van de uitspraak kunnen beoordelen. In de huidige constellatie 
van de Vreemdelingenwet is dat niet mogelijk. Naast het NJCM hebben ook wetenschappers en 
andere mensenrechtenorganisaties de afgelopen periode veelvuldig opgeroepen om de marginale 
toetsing in vreemdelingenzaken te verlaten omdat deze geen recht doet aan de belangen die op 



het spel staan in mensenrechtelijk opzicht. Nu blijkt eens te meer ook het EHRM deze mening 
toegedaan, zo impliceert althans de uitspraak over Salah Sheekh. 
 
Het NJCM  is van mening dat de veelgehoorde oproep om een volle toetsing ex-nunc voor de 
vreemdelingenrechter na het arrest Salah Sheekh niet langer kan worden genegeerd en nodigt de 
Kamerleden uit om deze kwestie aan de orde te stellen bij het aanstaande Schriftelijk Overleg 
over de brief van de Staatssecretaris van 22 juni 2006. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mr. O.P.G. Vos 
Voorzitter NJCM 
 


