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Inleiding
Door middel van dit TBV wordt de
Vc-tekst die ziet op de toepassing van
artikel 1F Vluchtelingenverdrag in
geval van interne gewapende conflic-
ten verduidelijkt.

Op grond van artikel 1F
Vluchtelingenverdrag worden onder
meer personen die oorlogsmisdrijven
hebben begaan uitgesloten van dit
Verdrag. Oorlogsmisdrijven kunnen
zowel gedurende internationale als

interne gewapende conflicten zijn
begaan.

Voor de beoordeling of er sprake is
van een intern gewapend conflict
wordt aangesloten bij de relevante
internationale verdragen die zien op
interne gewapende conflicten. In deze
verdragen staat omschreven wat moet
worden verstaan onder een intern
gewapend conflict. Een omschrijving
van intern gewapend conflict in de Vc
kan worden weggelaten. Enkel een
verwijzing naar de relevante interna-
tionale verdragen wordt als afdoende
beschouwd.

Wijziging C1/5.13.3.2.1
De tekst in C1/5.13.3.2.1, in de laat-
ste twee alinea’s onder het kopje
Oorlogsmisdrijven – ‘Interne gewapen-
de conflicten: Reeds in het gemeen-
schappelijk artikel 3 van de
Verdragen van Genève van 1949 en
het daarbij behorende Aanvullende
Protocol II van 1977 zijn regels opge-
nomen … sporadisch voorkomende
daden van geweld en andere hande-
lingen van soortgelijke aard, worden
niet geacht “gewapende conflicten” te
zijn in de zin van het oorlogsrecht.’ –
komt te vervallen en wordt vervangen
door de volgende tekst:

‘Interne gewapende conflicten: Reeds
in het gemeenschappelijk artikel 3
van de Verdragen van Genève van
1949 en het daarbij behorende
Aanvullende Protocol II van 1977
zijn regels opgenomen welke van toe-
passing zijn op interne gewapende
conflicten. Het Joegoslavië Tribunaal

heeft bevestigd dat schendingen van
internationaal humanitair recht gedu-
rende een gewapend conflict oorlogs-
misdrijven constitueren, ongeacht of
het gewapend conflict een internatio-
naal of een intern karakter draagt1.
Voorts is van belang dat schendingen
van meerbedoeld artikel 3, begaan
gedurende een intern gewapend con-
flict, alsmede andere ernstige schen-
dingen van de wetten en gebruiken
die gelden ingeval van gewapende
conflicten die niet internationaal van
aard zijn, binnen het gevestigde kader
van internationaal recht, krachtens
artikel 8, tweede lid, onder c en e,
van het Statuut van Rome, oorlogs-
misdrijven constitueren.’

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst. 

Voorzover van toepassing zullen de
bovenstaande wijzigingen worden ver-
werkt in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 .

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

1 Uitspraak van 10 augustus 1995 in de zaak Tadic
(IT-94-I-T).
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