
Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (nr. 2005/15)

Besluit van de Minister voor Vreemde-
lingenzaken en Integratie van 5 april
2005, nummer 2005/15, houdende wijzi-
ging van de Vreemdelingencirculaire
2000

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het Vreemdelin-
genbesluit 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 C1/4.5.3.4 ‘Beleid in andere
landen van de Europese Unie’ van de
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

Beleid in andere landen van de Euro-
pese Unie
Op grond van artikel 3.106, onder c,
Vreemdelingenbesluit wordt voorts het
beleid in andere landen van de Europese
Unie meegewogen. Er wordt belang
gehecht aan het afstemmen van het
beleid met dat van andere EU-landen.

De landen waarvan het beleid wordt
onderzocht, zullen veelal ons omringen-
de landen zijn en/of landen die voor wat
betreft asielpopulatie op Nederland lij-
ken.

Bij de beoordeling wordt acht geslagen
op de mate van homogeniteit van het
beleid tussen andere landen. Hoe homo-
gener de informatie over het beleid van
de andere landen is, hoe meer gewicht
toekomt aan deze indicator. Dit laat
onverlet dat sprake kan zijn van feiten
en omstandigheden die aanleiding kun-
nen geven om het beleid van andere
landen niet te volgen. Dat is bijvoor-
beeld aan de orde indien duidelijk is dat
andere landen in hun beleid nog geen
rekening hebben kunnen houden met
relevante recente ontwikkelingen, zoals
het uitbreken van een oorlog of juist het
beëindigen van gewelddadigheden.

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 Staatscou-
rant waarin het is geplaatst.

Rijswijk, 5 april 2005.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze:
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND),
P.W.A. Veld.

TOELICHTING BIJ WIJZIGING
2005/15

A

Beleid in andere landen van de Europe-
se Unie
De huidige tekst van Vc C1/4.5.3.4 sluit
niet goed aan op de praktijk. Zo komt
het voor dat rechtstreeks van andere lan-
den informatie wordt verkregen over
hun asielbeleid, bijvoorbeeld tijdens EU-
bijeenkomsten. Het kan gaan om infor-
matie die door andere landen onder
voorbehoud van vertrouwelijkheid
wordt gedeeld. In tegenstelling tot de
oude tekst bevat de nieuwe tekst expli-
ciet de mogelijkheid om ook informatie
mee te kunnen wegen die buiten de
ambtsberichten van de minister van Bui-
tenlandse Zaken om kenbaar is gewor-
den.

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