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Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 17 december 2004, nummer 2004/69, 
houdende 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 
Paragraaf C1/4.2.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden: 
2.5 Discriminatie als vervolging 
 
2.5.1 Algemeen 
Discriminatie door de autoriteiten en/of door medeburgers kan onder omstandigheden als daad van 
vervolging worden aangemerkt. Hiervan is sprake indien de ondervonden discriminatie een dusdanig 
ernstige beperking van de bestaansmogelijkheden oplevert dat het onmogelijk is om op maatschappelijk 
en sociaal gebied te kunnen functioneren.  
Een asielzoeker wordt als verdragsvluchteling aangemerkt, indien hij aannemelijk maakt dat discriminatie 
voor hem persoonlijk heeft geleid tot ernstige beperkingen in zijn bestaan én aannemelijk is dat de 
autoriteiten hem niet hebben kunnen of willen beschermen tegen deze vorm van discriminatie.  
 
Indien aan de autoriteiten geen bescherming is gevraagd, dient aandacht te worden besteed aan de 
vraag waarom dat niet is gebeurd. Als dit wel is gebeurd, maar de vreemdeling heeft het na één mislukte 
poging niet bij een andere overheidsinstantie geprobeerd, dient bijzondere aandacht te worden besteed 
aan de vraag waarom het bij één poging is gebleven.  
 
Ook moet worden onderzocht of de asielzoeker zich aan de discriminatie kan onttrekken door zich elders 
in het land te vestigen. Dit is met name van belang indien er sprake is van asielmotieven die verband 
houden met discriminerende gebruiken die slechts in bepaalde delen van het land strikt worden 
gehandhaafd. 
 
2.5.2 Discriminatoire uitsluiting van noodzakelijke medische zorg 
Indien discriminatie leidt tot uitsluiting van medische zorg, kan er sprake zijn van vluchtelingschap. Dit is 
het geval indien de vreemdeling aannemelijk maakt dat:  
a) hij bij terugkeer naar het land van herkomst (geheel of gedeeltelijke) uitsluiting van medische zorg te 
duchten zal hebben; 
b) deze uitsluiting plaatsvindt op één van de verdragsrechtelijke vervolgingsgronden, en; 
c) hierdoor voor hem ernstige medische consequenties zullen ontstaan. 
 
Ad b) 
Het gaat hier om een asielrechtelijke toets. Om die reden kan enkel de uitsluiting op discriminatoire 
gronden leiden tot vluchtelingschap. Deze toets houdt dan ook geen verband met de vraag naar de 
feitelijke toegankelijkheid van adequate medische zorg in het herkomstland noch met de vraag naar de 
beschikbare behandelmogelijkheden in het land van herkomst.  
 
Ad c) 
Van ernstige medische consequenties is sprake, indien de onthouding van medische zorg voor de 
vreemdeling levensbedreigend zal zijn, dan wel invaliditeit of een andere vorm van ernstige geestelijke of 
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lichamelijke schade zal veroorzaken. Dit is hetzelfde criterium als dat van de medische noodsituatie, zoals 
bedoeld in B8/3.2. Zie B8/1.1 voor de procedurele aspecten bij de adviesaanvraag. 
 
 
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, 17 december 2004. 
 
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,  
namens deze, 
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,  
 
P.W.A. Veld 
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TOELICHTING BIJ WIJZIGING 2004/69 
 
A 
2.5.1 Algemeen 
Paragraaf 2.5 is opgedeeld in twee subparagrafen, door de invoering van het beleid inzake de 
discriminatoire uitsluiting van medische zorg. De oorsponkelijke tekst van paragraaf 2.5 is neergelegd in 
de onderhavige subparagraaf.  
 
2.5.2 Discriminatoire uitsluiting van noodzakelijke medische zorg 
Bij brief van 28 juli 2004 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer is, in overeenstemming met de 
Kabinetsreactie op aanbeveling 3 uit het rapport van de Landelijke Commissie Medische Aspecten van 
het Vreemdelingenbeleid (commissie Smeets), toegezegd dat een beleidswijziging zal worden 
doorgevoerd. Daardoor wordt expliciet vastgelegd dat vreemdelingen, die bij terugkeer naar het land van 
herkomst zodanige discriminatoire uitsluiting van medische zorg te duchten hebben dat hierdoor voor hen 
ernstige medische consequenties kunnen ontstaan, als verdragsvluchteling kunnen worden aangemerkt. 
Zij zullen derhalve op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a, Vreemdelingenwet 2000 in 
aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. In de praktijk werd in 
voorkomende gevallen al deze inwilligingsgrond gebruikt bij medische discriminatie.  
Met deze wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 wordt deze toezegging nagekomen. 
 
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, 
namens deze, 
het hoof van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,  
 
P.W.A. Veld 
 


