
Besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie van
13 juli 2004, nummer 2004/45, houden-
de wijziging van de
Vreemdelingencirculaire 2000

De Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het
Vreemdelingenbesluit 2000
(Staatsblad 2000, 497) en het
Voorschrift Vreemdelingen 2000
(Staatscourant 2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I
De Vreemdelingencirculaire 2000
wordt als volgt gewijzigd:

A
De tekst van paragraaf C1/2.2.1
Vreemdelingencirculaire 2000
‘Partijen bij de Overeenkomst van
Dublin en de Verordening (EG) nr.
343/2003’ komt te luiden:

‘2.1 Partijen bij de Overeenkomst van
Dublin en de Verordening (EG) nr.
343/2003
Op grond van artikel 30, eerste lid
onder a, Vreemdelingenwet wordt een
aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning asiel voor bepaal-
de tijd afgewezen als een ander land
ingevolge een verdrag, of een dit land
en Nederland bindend besluit van een
volkenrechtelijke organisatie, verant-
woordelijk is voor de behandeling
van het asielverzoek. De wet stelt
daarbij als vereiste dat dit andere
land partij is bij het
Vluchtelingenverdrag van Genève.

Overeenkomst van Dublin
Op 1 september 1997 is de
Overeenkomst van Dublin in werking
getreden. De overeenkomst van
Dublin wordt als verdrag aangemerkt
in de zin van artikel 30, eerste lid
onder a, Vreemdelingenwet. De vol-
gende landen zijn partij bij de
Overeenkomst van Dublin:
– België sinds 1 september 1997

– Denemarken sinds 1 september
1997
– Duitsland sinds 1 september 1997
– Finland sinds 1 januari 1998
– Frankrijk sinds 1 september 1997
– Griekenland sinds 1 september 1997
– Ierland sinds 1 september 1997
– Italië sinds 1 september 1997
– Luxemburg sinds 1 september 1997
– Nederland sinds 1 september 1997
– Noorwegen sinds 1 april 2001
– Oostenrijk sinds 1 oktober 1997
– Portugal sinds 1 september 1997
– Spanje sinds 1 september 1997
– Verenigd Koninkrijk sinds 1 sep-
tember 1997
– IJsland sinds 1 april 2001
– Zweden sinds 1 oktober 1997

Verordening (EG) nr. 343/2003
Op 1 september 2003 is Verordening
(EG) nr. 343/2003 van de Raad van
de Europese Unie (hierna: de
Verordening) van toepassing op asiel-
verzoeken die op of na deze dag zijn
ingediend. Tevens is deze
Verordening vanaf deze datum van
toepassing op elk verzoek tot overna-
me of terugname van asielzoekers,
ongeacht de datum waarop het asiel-
verzoek is ingediend (zie C1/2.3.2 en
C1/2.4).
De op 1 mei 2004 nieuw toegetreden
lidstaten zijn gebonden aan de
Verordening (EG) 343/2003. Het gaat
hier om de volgende lidstaten:
Cyprus, Estland, Hongarije, Letland,
Litouwen, Malta, Polen, Slovenië,
Slowakije en Tsjechië. 
De Commissie van de Europese Unie
heeft, met betrekking tot de werking
van de Verordening tussen de nieuwe
lidstaten en de oude lidstaten, het
overgangsrecht vastgesteld. Dit over-
gangsrecht houdt in: 
– Er kan zowel een overname- als een
terugnameverzoek worden neergelegd
door Nederland bij de nieuwe lidsta-
ten wanneer de datum van de asiel-
aanvraag in Nederland op of ná
1 mei 2004 ligt. Dat de reden voor
het leggen van het verzoek (illegale
grensoverschrijding, eerdere asielaan-
vraag in het andere land e.d.) gelegen
is in feiten en/of omstandigheden van

vóór 1 mei 2004, doet hier niet aan
af.
– Er kan zowel een overname- als een
terugnameverzoek worden neergelegd
door de nieuwe lidstaten bij
Nederland wanneer de datum van de
asielaanvraag in de nieuwe lidstaten
op of ná 1 mei 2004 ligt. Dat de
reden van het leggen van het verzoek
(illegale grensoverschrijding, eerdere
asielaanvraag in het andere land e.d.)
gelegen is in feiten en/of omstandig-
heden van vóór 1 mei 2004, doet hier
niet aan af.
De nieuw toegetreden lidstaten dienen
de Overeenkomst van Dublin (Besluit
1/97) te ratificeren teneinde een ver-
zoek om overname of terugname te
kunnen leggen bij Denemarken, nu
Denemarken zich niet gebonden acht
aan de Verordening.
Alle lidstaten, aangesloten bij de
Overeenkomst van Dublin, hebben
aangegeven te willen deelnemen aan
de aanneming en de toepassing van
de Verordening. Echter, voor
Denemarken geldt dat de onderhan-
delingen tot deelname nog niet zijn
afgerond. Dit betekent dat de
Overeenkomst van Dublin van kracht
en van toepassing blijft tussen
Denemarken en de lidstaten die aan
deze Verordening wel zijn verbonden.
Met betrekking tot de overige lidsta-
ten (niet zijnde Denemarken) komt de
Verordening in de plaats van de
Overeenkomst van Dublin (zie
C1/2.3.3).
Deze deelnemende lidstaten zijn alle
partij bij het Vluchtelingenverdrag en,
behalve Nederland zelf, aldus aan te
merken als ‘ander land’ in de zin van
de wet. Ook zijn deze staten alle par-
tij bij het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.
Bij de toepassing van artikel 30, eer-
ste lid onder a, Vreemdelingenwet,
wordt er ten principale van uitgegaan
dat de lidstaten de verplichtingen uit
hoofde van het Vluchtelingenverdrag
en het Europees Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden naleven,
tenzij er concrete aanwijzingen zijn
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dat het land waaraan de asielzoeker
wordt overgedragen zijn internationa-
le verplichtingen niet nakomt. In een
dergelijk geval kan Nederland de
asielaanvraag aan zich trekken met
toepassing van artikel 3, vierde lid,
Overeenkomst van Dublin dan wel
artikel 3, tweede lid, Verordening (zie
C1/2.4.2).’

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in
de Staatscourant worden geplaatst en
treedt in werking met ingang van de
tweede dag na de dagtekening van de
Staatscourant waarin het is geplaatst.

Rijswijk, 13 juli 2004.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
Het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Toelichting bij wijziging 2004/45

Per 1 mei 2004 zijn tien landen toege-
treden tot de Europese Unie en deze
landen zijn daarmee ook gebonden
aan de Verordening (EG) 343/2003
inzake de Dublinprocedure. In het
beleid is nu kenbaar gemaakt om
welke lidstaten het gaat.
Tevens heeft de Commissie van de
Europese Unie kenbaar gemaakt wat
het overgangsrecht behelst ten aan-
zien van de oude en de tien toegetre-
den lidstaten op 1 mei 2004.

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