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Juridisk text 

 

 

Uitspraak 

Rechtbank Den Haag 
 
 

Procesverloop 

Bij besluit van 27 november 2021 (het bestreden besluit) heeft verweerder tegen eiser een 

terugkeerbesluit en een inreisverbod voor de duur van twee jaren uitgevaardigd. 

Eiser heeft beroep ingesteld tegen het bestreden besluit. 

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

Met toestemming van partijen doet de rechtbank uitspraak zonder zitting op grond van artikel 

8:57, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 

Overwegingen 

1. Eiser stelt te zijn geboren op [geboortedatum] en de Albanese nationaliteit te bezitten. 

2. In de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 november 2021 is eiser Nederland ingereisd zonder 

zich te melden bij de Nederlandse autoriteiten. In plaats daarvan heeft hij zich verstopt op het 

terrein van een bedrijf dat containervaarten naar Engeland verzorgt. Eiser is daar aangehouden 

en korte tijd later gehoord door de vreemdelingenpolitie (AVIM, Afdeling Vreemdelingenpolitie, 

Identificatie en Mensenhandel). 

3. Bij het bestreden besluit heeft verweerder tegen eiser een terugkeerbesluit en een inreisverbod 

voor de duur van twee jaren uitgevaardigd. Daaraan heeft verweerder ten grondslag gelegd dat 

eiser niet op de voorgeschreven wijze Nederland is binnengekomen, dat hij zich in strijd met de 

vreemdelingenwetgeving enige tijd aan het toezicht heeft onttrokken, dat hij geen vaste woon- of 

verblijfplaats heeft en dat hij niet beschikt over voldoende middelen van bestaan. 

4. Eiser voert daartegen aan dat verweerder onvoldoende rekening heeft gehouden met zijn 

individuele omstandigheden door te algemene vragen te stellen. Volgens hem is het begrip 

‘zakelijke belangen’ te vaag. Ook stelt eiser dat verweerder ten onrechte geen vragen heeft gesteld 

over zijn eventuele verleden in de Europese Unie. 

De rechtbank oordeelt als volgt. 

5. Het recht om te worden gehoord voordat een bezwarend besluit wordt genomen, is verankerd in 

de artikelen 41, 47 en 48 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin 

respectievelijk het recht op behoorlijk bestuur, het recht op een effectief rechtsmiddel en het recht 

op verdediging is vastgelegd. Dit recht beoogt onder meer de betrokken persoon in staat te stellen 

zijn persoonlijke omstandigheden naar voren te brengen. Dit volgt bijvoorbeeld uit punt 47 van 

het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 5 november 2014 in de zaak 

[naam2] (ECLI:EU:C:2014:2336). 
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