
Tussentijds Bericht Vreemdelingen-
circulaire TBV 2003/49

Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Korpsbeheerders Politieregio’s
– de Bevelhebber van de Koninklijke
Marechaussee

i.a.a:
– de Voorzitter van het College van
procureurs-generaal

Onderdeel: Stafdirectie
Uitvoeringsbeleid
Datum: 3 november 2003
Ons kenmerk: HKUIT 03-5093
(AUB)
Code: TBV 2003/49
Juridische achtergrond: Verordening
(EG) nr. 343/2003, Hoofdstukken C1,
C2, C3 en C5
Vreemdelingencirculaire 2000
Geldigheidsduur: Een jaar, ingaand
twee dagen na publicatie in de
Staatscourant
Onderwerp: Aanpassing TBV 2003/32
inzake Overgangsrecht Verordening
(EG) 343/2003 Dublinprocedure

Inleiding

Ten aanzien van het overgangsrecht
inzake de Dublinprocedure op grond
van de Overeenkomst van Dublin en
de op 1 september 2003 in werking
getreden Verordening (EG) 343/2003
is gebleken dat een onvolledige uitleg
is gegeven aan artikel 29 van de
Verordening inzake het overgangs-
recht. Dit TBV geeft de volledige uit-
leg van artikel 29 van de Verordening
in het kader van het overgangsrecht.
De tekst van hoofdstuk C1/2.3 para-
graaf 3.2.1 wordt als volgt gewijzigd.

Wijziging van C1/2.3.3.2.1
Kop: ‘Artikel 29 Verordening (EG)
nr. 343/2003 in combinatie met arti-
kel 82 Vreemdelingenwet’
Onder het kopje: Mogelijke situaties:
Onder punt 2 komt de huidige tekst
te vervallen. In plaats daarvan wordt
de volgende tekst opgenomen:
‘2. Asielverzoek vóór 1 september
2003 en beoordeling van de verant-
woordelijkheid ná 1 september 2003;
hiervoor gelden inzake de vaststelling
van de verantwoordelijkheid de mate

riële bepalingen van de Overeenkomst
van Dublin en de procedurele bepa-
lingen van de Verordening.’

Tot slot

Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst en werkt terug tot
en met 1 september 2003.
Voor zover van toepassing zullen de
bovenstaande wijzigingen zo spoedig
mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.
TBV 2003/32 behoudt de geldigheid
voor alle asielaanvragen die zijn inge-
diend dan wel in behandeling zijn
genomen.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
Het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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