
Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/41)

Besluit van de Staatssecretaris van Justi-
tie van 13 december 2007, nr. 2007/41,
houdende wijziging van de Vreemdelin-
gencirculaire 2000

De Staatssecretaris van Justitie,
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 C3/2.3.6.2 Vreemdelingencir-
culaire 2000 komt te luiden:

2.3.6.2 Concrete aanwijzingen van
verdragsschending
Ten principale wordt op grond van het
interstatelijk vertrouwensbeginsel ervan
uitgegaan dat de lidstaten de verplichtin-
gen uit hoofde van het Vluchtelingen-
verdrag en artikel 3 EVRM naleven,
tenzij er concrete aanwijzingen zijn dat
het land waaraan de betrokkene wordt
overgedragen zijn internationale ver-
plichtingen niet nakomt (zie nummers 2
en 15 van de preambule van Verorde-
ning 343/2003). Indien er concrete
aanwijzingen bestaan dat de verantwoor-
delijke lidstaat zijn internationale ver-
plichtingen niet nakomt, bestaat de
mogelijkheid voor Nederland om het
asielverzoek aan zich te trekken op basis
van artikel 3, tweede lid, Verordening
343/2003. Hierbij niet van belang of het
om een terugname- of een overnamever-
zoek zou gaan.

Het ligt op de weg van de asielzoeker
om aannemelijk te maken dat zich in
zijn zaak feiten en omstandigheden
voordoen op basis waarvan de presump-
tie van eerbiediging van verdragspartij-
en bij het Vluchtelingenverdrag of arti-
kel 3 EVRM wordt weerlegd. Hiervan is
sprake als de vreemdeling aannemelijk
maakt dat in de asielprocedure van de
verantwoordelijke lidstaat ten aanzien
van de asielzoeker niet zal worden
onderzocht en vastgesteld of er sprake is
van een schending van het Vluchtelin-
genverdrag of artikel 3 EVRM.

B
Paragraaf C4/3.11.3.2 Vreemdelingen-
circulaire 2000 komt te luiden:

3.11.3.2 Gronden artikel 1F
Ingevolge artikel 1F zijn de bepalingen
van dat Verdrag niet van toepassing op
een persoon ten aanzien van wie er ern-
stige redenen zijn om te veronderstellen
dat:

hij een misdrijf tegen de vrede, een
oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de
menselijkheid heeft begaan, zoals
omschreven in de internationale over-
eenkomsten welke zijn opgesteld om
bepalingen met betrekking tot deze mis-
drijven in het leven te roepen;

hij een ernstig niet-politiek misdrijf
heeft begaan buiten het land van toe-
vlucht, voordat hij tot dit land als vluch-
teling is toegelaten; of

hij zich schuldig heeft gemaakt aan
handelingen welke in strijd zijn met de
doelstellingen en beginselen van de VN.

ad a.

Misdrijven tegen de vrede
Misdrijven tegen de vrede worden gede-
finieerd in artikel 6 (a) van het Neuren-
berg-Handvest van 1945. Bij de
interpretatie van misdrijven tegen de
vrede speelt verder de definitie van
agressie, zoals die is aangenomen in
resolutie 3314 XXIX van de Algemene
Vergadering van de VN van 14 decem-
ber 1974, een belangrijke rol. Misdrij-
ven tegen de vrede kunnen niet begaan
zijn gedurende interne gewapende con-
flicten.

Hierbij dient aangetekend te worden dat
de kring van personen die misdrijven
tegen de vrede kunnen begaan een zeer
beperkte is en in het bijzonder betrek-
king heeft op machthebbers, regeringsle-
den en wellicht generaals.

Oorlogsmisdrijven
Oorlogsmisdrijven worden gedefinieerd
in artikel 8 van het Statuut van Rome
inzake het Internationaal Strafhof. Daar-
naast zijn er nog andere – oudere –
internationale instrumenten waarin oor-
logsmisdrijven worden gedefinieerd,
zoals het Neurenberg-Handvest (artikel
6 (b)).

Voorbeelden van oorlogsmisdrijven zijn
de handelingen zoals onder meer weer-
gegeven in Neurenberg-Handvest van
1945 (artikel 6 (b)), het Genocide Ver-
drag van 1948 (artikel 1 tot en met 4),
de vier Rode Kruisverdragen van
Genève van 1949, de Aanvullende Pro-
tocollen I en II bij deze Verdragen van
1977, het Cultuurgoederenverdrag van
Den Haag van 1954 (artikel 18 en 19),

a. 

b. 

c. 

het Bupo (artikel 6 (recht op leven), 7
(verbod van foltering) en 8 (verbod van
slavernij)), het Antifolterverdrag, ver-
schillende wapenverdragen zoals het
Verdrag van Parijs inzake chemische
wapens van 1993, en het Statuut van
Rome inzake het Internationaal Strafhof
van 1998 (artikel 8).
Schendingen van internationaal humani-
tair recht gedurende een gewapend
conflict constitueren oorlogsmisdrijven,
ongeacht of het gewapend conflict een
internationaal of een intern karakter
draagt. Voorts is van belang dat schen-
dingen van het gemeenschappelijk arti-
kel 3 van de verdragen van Genève van
1949, begaan gedurende een intern
gewapend conflict, alsmede andere ern-
stige schendingen van de wetten en
gebruiken die gelden ingeval van gewa-
pende 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, oorlogsmisdrij-
ven constitueren.

Misdrijven tegen de menselijkheid
Misdrijven tegen de menselijkheid wor-
den gedefinieerd in artikel 7 Statuut van
Rome inzake het Internationaal Strafhof.
Het gaat om handelingen die zijn
gepleegd als onderdeel van een wijdver-
breide of stelselmatige aanval gericht
tegen een burgerbevolking, met kennis
van de aanval. Deze handelingen kun-
nen ook in vredestijd gepleegd worden.
Daarnaast zijn er nog andere – oudere –
internationale instrumenten waarin mis-
drijven tegen de menselijkheid worden
gedefinieerd, zoals het Neurenberg-
Handvest (artikel 6 (c)).

ad b.

Ernstige niet-politieke misdrijven
Factoren die een rol spelen bij het bepa-
len van de ernst van een misdrijf zijn de
aard van de handeling en de omvang
van de gevolgen van de handeling. Uit-
gangspunt bij het bepalen of er sprake is
van een ernstig misdrijf is dat de interna-
tionale bescherming als vluchteling
slechts dient te worden onthouden aan
personen die deze bescherming evident
onwaardig zijn op grond van de door
hen gepleegde misdrijven.

Wanneer er wordt gesteld dat een ern-
stig misdrijf is gepleegd om een politie-
ke doelstelling na te streven, wordt het
politieke element van het misdrijf afge-
wogen tegen het commuun element
ervan en wordt gekeken of wordt vol-
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daan aan de beginselen van subsidiari-
teit en proportionaliteit (pre-
dominantietest). Deze pre-
dominantietest wordt toegepast bij
misdrijven die niet vallen binnen de
delictsomschrijving van enig bindend
internationaal instrument dat bepaalt dat
er in geval van een misdrijf dat binnen
het bereik van dat instrument valt geen
sprake kan zijn van een politiek misdrijf
of van vluchtelingschap. Gedacht kan
worden aan misdrijven als mishandeling
(tenzij mishandeling hier moet worden
beschouwd als foltering/marteling),
drugshandel, roofovervallen (in het bij-
zonder bij buitensporig geweldsmis-
bruik of slachtoffers) en brandstichting
(in het bijzonder als het gevaarlijke
installaties betreft of bij slachtoffers).
Dergelijke misdrijven worden aange-
merkt als relatieve politieke misdrijven.

Het misdrijf wordt geacht een politiek
misdrijf te zijn indien:

er een direct verband bestaat tussen
het door betrokkene gepleegde misdrijf
en het door hem aangehaalde doel;

het door betrokkene gepleegde mis-
drijf een effectief middel vormde om de
door hem aangehaalde politieke doelstel-
ling te realiseren;

betrokkene niet een meer vreedzaam
alternatief ter beschikking stond; én

het door betrokkene gepleegde mis-
drijf in een redelijke verhouding staat
tot het door hem nagestreefde doel.

Absoluut niet-politieke misdrijven
De volgende misdrijven moeten op
grond van het bovenstaande in ieder
geval worden aangemerkt als ernstig
niet-politiek misdrijf in de zin van arti-
kel 1F (b), ook indien de pleger zich
beroept op de politieke aard van het
delict:

moord, doodslag of terroristische acti-
viteiten zoals omschreven in het Euro-
pees Verdrag ter bestrijding van
terrorisme van 1977. Het betreft hier
onder meer vliegtuigkaping, aanslagen
op internationaal beschermde personen,
ontvoering, gijzeling, vrijheidsberoving
en bomaanslagen en -brieven. Volgens
het Verdrag ter bestrijding van terroris-
me kan er binnen haar bereik geen spra-
ke zijn van een politiek misdrijf;

het deelnemen aan en/of ondersteunen
van terroristische activiteiten zoals
omschreven in de resoluties 1269 en
1373 van de Veiligheidsraad van de VN
van respectievelijk 19 oktober 1999 en
28 september 2001 inzake terrorisme. In
resoluties 1269 en 1373 van de Veilig-
heidsraad van de VN van respectievelijk
19 oktober 1999 en 28 september 2001
inzake terrorisme is bepaald dat deelne-
mers aan en/of ondersteuners van terro-
ristische activiteiten overeenkomstig
(inter)nationaal recht moeten worden
uitgesloten van de bepalingen van het
Vluchtelingenverdrag;

– 

– 

– 

– 

– 

– 

oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen
de menselijkheid, verkrachting, foltering
(inclusief het besnijden van vrouwen,
zie ook C2/3), genocide, slavernij en
slavenhandel;

misdrijven die vallen binnen de
delictsomschrijving van enig bindend
internationaal instrument dat bepaalt dat
er in geval van een misdrijf dat binnen
het bereik van dat instrument valt geen
sprake kan zijn van een politiek misdrijf
en/of van vluchtelingschap.

Bovengenoemde misdrijven worden
aangemerkt als ernstige niet-politieke
misdrijven, waarbij de predominantie-
test achterwege kan blijven.

Absolute politieke misdrijven
Absolute politieke misdrijven zijn mis-
drijven met een puur politiek karakter
en waarbij uit de delictsomschrijving
blijkt dat zij zijn gericht tegen de staat.
Bij absolute politieke misdrijven kan de
predominantietest achterwege blijven en
kan artikel 1F (b) niet worden toegepast.
Voorbeelden van absolute politieke mis-
drijven zijn:

hoogverraad en het verstoren van ver-
kiezingen;

misdrijven weergegeven in het WvSr,
Tweede Boek, Titels I tot en met IV.

Indien absolute politieke misdrijven in
de hiervoor bedoelde zin echter vallen
binnen de delictsomschrijving van enig
bindend internationaal instrument dat
bepaalt dat er in geval van een misdrijf
dat binnen het bereik van dat instrument
valt geen sprake kan zijn van een poli-
tiek misdrijf en/of van vluchtelingschap,
kan met betrekking tot de toepasselijk-
heid van artikel 1F (b) niet worden
gesproken van een politiek misdrijf. In
dat geval is er sprake van een absoluut
niet-politiek misdrijf. Voorbeelden van
dergelijke instrumenten zijn:

het Genocide Verdrag,
het Europees Verdrag ter bestrijding

van terrorisme, en
de resoluties 1269 en 1373 van de Vei-

ligheidsraad van de VN van respectieve-
lijk 19 oktober 1999 en september 2001
inzake terrorisme.

ad c.

Handelingen in strijd met de doelstellin-
gen en beginselen van de VN
De doelstellingen van de VN staan opge-
somd in de preambule en artikel 1 van
het Handvest van de VN van 1945. De
beginselen van de VN staan opgesomd
in artikel 2 van het Handvest.

Artikel 1F (c) is van toepassing op geval-
len van schendingen van deze doelstel-
lingen en beginselen. Het heeft in het
bijzonder betrekking op personen met
een hoge openbare functie die uit hoof-
de van hun verantwoordelijkheden
handelingen hebben bevolen of toege-

– 

– 

– 

– 

– 
– 

– 

staan die in strijd zijn met genoemde
doelstellingen en/of beginselen, alsmede
op personen die verantwoordelijkheid
hebben gedragen voor dergelijke hande-
lingen, bijvoorbeeld omdat zij deel
uitmaakten van de veiligheidsdiensten.

Teneinde te kunnen bepalen of een over-
heidsdienaar individueel verantwoorde-
lijk dient te worden gehouden voor
handelingen die zijn gericht tegen de
doelstellingen en/of beginselen van de
VN, moet bezien worden of ten aanzien
van hem moet worden aangenomen dat
zijn functionele of feitelijke verantwoor-
delijkheid op een dusdanig niveau ligt
dat hij geacht mag worden zich van de
plaats van zijn staat binnen de internati-
onale gemeenschap bewust te zijn, dan
wel of uit diens persoonlijke achter-
grond blijkt dat hij kennis heeft of had
moeten hebben van de doelstellingen of
beginselen van de VN. Indien hiervan
sprake is kan aan betrokkene artikel 1F
Vluchtelingenverdrag worden tegenge-
worpen.

Teneinde te kunnen bepalen of een niet-
overheidsfunctionaris individueel ver-
antwoordelijk dient te worden gehouden
voor handelingen die zijn gericht tegen
de doelstellingen of beginselen van de
VN, moet bezien worden of ten aanzien
van hem moet worden aangenomen dat
er in zijn persoon gelegen factoren zijn
waaruit moet worden geconcludeerd dat
hij kennis heeft of had moeten hebben
van deze doelstellingen en/of beginse-
len. Indien hiervan sprake is kan aan
betrokkene artikel 1F Vluchtelingenver-
drag worden tegengeworpen.

De volgende handelingen vallen in ieder
geval onder artikel 1F (c):

handelingen die expliciet zijn
genoemd door het Internationaal Hof
van Justitie, de Algemene Vergadering
of de Veiligheidsraad van de VN als
strijdig met de doelstellingen en/of
beginselen van de VN; hieronder valt
onder meer internationaal terrorisme,
zoals bijvoorbeeld is verklaard in resolu-
tie 1373 van de Veiligheidsraad van de
VN van 28 september 2001; en

misdrijven die strafbaar zijn gesteld in
het internationaal recht en waarvoor
universele jurisdictie geldt, zoals oor-
logsmisdrijven, misdrijven tegen de
menselijkheid en misdrijven tegen de
vrede; dergelijke misdrijven zijn evident
in strijd met één of meerdere doelstellin-
gen en/of beginselen van de VN.

C
Paragraaf C4/3.11.3.3 Vreemdelingen-
circulaire 2000 komt te luiden:

3.11.3.3 Bewijslast en verantwoorde-
lijkheid
De bewijslast voor het aantonen van
artikel 1F is een bijzondere. De Minister
moet aantonen dat er ‘ernstige redenen’

– 

– 
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zijn om te veronderstellen dat de vreem-
deling onder de criteria van artikel 1F
valt. De veronderstelling dat artikel 1F
van toepassing is hoeft niet bewezen te
worden volgens de in het strafrecht
gehanteerde bewijsmaatstaf, maar moet
niettemin zorgvuldig worden gemoti-
veerd.

Als er ernstige redenen zijn om te veron-
derstellen dat de vreemdeling zich aan
een in artikel 1F bedoelde handeling
heeft schuldig gemaakt dient betrokke-
ne, wil hij voorkomen dat op hem arti-
kel 1F van toepassing zal worden
verklaard, een en ander gemotiveerd te
weerleggen.

Teneinde te kunnen bepalen of betrok-
kene individueel voor artikel 1F-
handelingen verantwoordelijk dient te
worden gehouden, wordt onderzocht of
ten aanzien van betrokkene kan worden
aangenomen dat hij weet heeft gehad of
had behoren te hebben van het plegen
van het betreffende misdrijf/de betref-
fende misdrijven (‘knowing participati-
on’) én of hij op enige wijze hieraan
persoonlijk heeft deelgenomen (‘perso-
nal participation’). Indien hiervan spra-
ke is kan aan betrokkene artikel 1F
worden tegengeworpen. Hiertoe wordt
gebruik gemaakt van de ‘personal and
knowing participation test’ (artikel 25
en 27 tot en met 33 Statuut van Rome).

‘Knowing participation’
Er is sprake van ‘knowing participation’
wanneer:

de vreemdeling werkzaam is geweest
voor een orgaan of organisatie, dat vol-
gens gezaghebbende en vrij toegankelij-
ke rapportages op systematische wijze
en/of op grote schaal misdrijven als
bedoeld in artikel 1F heeft gepleegd in
de periode dat hij daar werkzaam was,
tenzij de betreffende vreemdeling kan
aantonen dat er in zijn individuele geval
sprake is van een significante uitzonde-
ring;

de vreemdeling werkzaam is geweest
voor een organisatie waarvan de Minis-
ter heeft geconcludeerd dat aan perso-
nen die behoren tot bepaalde
categorieën van deze organisatie bij een
aanvraag voor een verblijfsvergunning
in Nederland in de regel artikel 1F zal
worden tegengeworpen, tenzij de betref-
fende vreemdeling kan aantonen dat er
in zijn individuele geval sprake is van
een significante uitzondering;

een vreemdeling heeft deelgenomen
aan handelingen waarvan hij wist of had
behoren te weten dat het hier ging om
misdrijven als bedoeld in artikel 1F,
zonder dat hij deel uitmaakte van een
orgaan of organisatie als hierboven
bedoeld.

a. 

b. 

c. 

Kindsoldaten
Ten aanzien van kindsoldaten is bijzon-
dere aandacht geboden bij de beoorde-
ling of er sprake is van ‘knowing
participation’. Uitgangspunt is dat in
verhoogde mate rekening dient te wor-
den gehouden met hun leeftijd. Kindsol-
daten jonger dan vijftien jaar worden
niet verantwoordelijk gehouden voor
handelingen als bedoeld in artikel 1F.
Voor hen geldt dat artikel 1F niet wordt
toegepast. Dit uitgangspunt geldt voor
alle handelingen van kindsoldaten onder
vijftien jaar, ongeacht of deze handelin-
gen zijn verricht in of buiten diensttijd.
Voor kindsoldaten in de leeftijd van vijf-
tien tot achttien jaar dienen alle feiten en
omstandigheden van het individuele
geval in aanmerking te worden geno-
men. Tot deze feiten en omstandigheden
behoren onder meer:

de leeftijd op het moment van
indiensttreding;

het al dan niet vrijwillige karakter van
indiensttreding;

de consequenties bij weigering van
indiensttreding;

wilsverlammende gebeurtenissen bij
indiensttreding;

de duur van het kindsoldaatschap;
de aanwezigheid van mogelijkheden

(eerder) te ontsnappen en/of zich aan
persoonlijke deelname aan misdrijven te
onttrekken;

het gedwongen gebruik van drugs en/
of medicatie; en

bevorderingen wegens ‘goede presta-
ties’.

Ad c.
In dit verband dient het leerstuk van de
subjectieve overmacht als uitgangspunt
te worden gehanteerd. Bekeken moet
worden of van de minderjarige redelij-
kerwijs verwacht kon worden weerstand
te bieden aan de op hem uitgeoefende
druk om in dienst te treden.

Ad. d
Hierbij moet worden gedacht aan ernsti-
ge gewelddadigheden waarmee de
indiensttreding gepaard gaat, in het bij-
zonder wanneer het traumatische gebeur-
tenissen betreft.
Bij de beoordeling of artikel 1F dient te
worden tegengeworpen aan kindsolda-
ten in de leeftijd van vijftien tot achttien
jaar, wordt rekening gehouden met het
feit dat artikel 1F niet wordt tegenge-
worpen aan kindsoldaten jonger dan
vijftien jaar. Dit betekent dat voor de
categorie vijftien tot achttien jaar in het
individuele geval een zwaarder gewicht
kan worden toegekend aan de indicato-
ren ‘leeftijd op het moment van indienst-
treding’  en ‘het al dan niet vrijwillige
karakter van indiensttreding’. Bijvoor-
beeld, indien indiensttreding heeft
plaatsgevonden op het moment dat de
kindsoldaat jonger was dan vijftien jaar,
kan het aannemen van de verantwoorde-

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
f. 

g. 

h. 

lijkheid en dus tegenwerping van hande-
lingen als bedoeld in artikel 1F minder
snel voor de hand liggen.

‘Personal participation’
Er is sprake van ‘personal participation’
wanneer:

blijkt dat de vreemdeling een misdrijf
als bedoeld in artikel 1F persoonlijk
heeft gepleegd;

een misdrijf als bedoeld in artikel 1F
in opdracht, of onder verantwoordelijk-
heid, van de vreemdeling is gepleegd;

de vreemdeling een misdrijf als
bedoeld in artikel 1F heeft gefaciliteerd,
dat wil zeggen dat zijn handelen en/of
nalaten in wezenlijke mate heeft bijge-
dragen aan het misdrijf;

een vreemdeling heeft behoord tot
een categorie van personen binnen een
organisatie waarvan de Minister heeft
geconcludeerd dat aan personen die
behoren tot deze categorie bij een aan-
vraag voor een verblijfsvergunning in
Nederland in de regel artikel 1F zal wor-
den tegengeworpen, tenzij de betreffen-
de vreemdeling kan aantonen dat er in
zijn individuele geval sprake is van een
significante uitzondering.

Ad c.
Onder wezenlijke bijdrage dient te wor-
den verstaan dat de bijdrage een feitelijk
effect heeft gehad op het begaan van een
misdrijf en dat het misdrijf hoogstwaar-
schijnlijk niet op dezelfde wijze zou
hebben plaatsgevonden indien niemand
de rol van betrokkene had vervuld dan
wel indien betrokkene gebruik had
gemaakt van mogelijkheden het misdrijf
te voorkomen.

Persoonlijke vrijwaren van verantwoor-
delijkheid
Hieronder komen verweren aan bod die
betrokkene kan inbrengen en wordt
weergegeven in hoeverre betrokkene
daarmee (niet) gevrijwaard is van de
individuele verantwoordelijkheid voor
zijn handelingen.

Handelen op bevel van een meerdere of
in officiële hoedanigheid
Uitgangspunt is dat handelen op bevel
van een meerdere of in officiële hoeda-
nigheid niet ertoe leidt dat betrokkene
daarmee gevrijwaard is van verantwoor-
delijkheid voor zijn handelingen. Gezien
de ernst van een misdrijf in de zin van
artikel 1F dient het handelen van betrok-
kene voor zover dat onder artikel 1F valt
als manifest onwettig te worden
beschouwd. Evenwel, binnen de rechts-
macht van het Statuut van Rome inzake
het Internationaal Strafhof (artikel 33)
wordt een persoon niet ontheven van
zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid
indien hij een misdrijf heeft gepleegd op
bevel van een regering of van een meer-
dere, militair of burger, tenzij:

a. 

b. 

c. 

d. 
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de persoon wettelijk verplicht was
bevelen van de desbetreffende regering
of meerdere op te volgen; én

de persoon geen kennis had van het
feit dat het bevel onwettig was; én

het bevel niet onmiskenbaar onwettig
was.

Het betreft hier dus cumulatieve voor-
waarden.

Dwang
Indien aan één van de volgende situaties
is voldaan leidt handelen onder dwang
er in ieder geval niet toe dat betrokkene
daarmee gevrijwaard is van verantwoor-
delijkheid voor zijn daden:

indien geen geloof gehecht kan wor-
den aan het bestaan van de door betrok-
kene gestelde dwang;

indien voor betrokkene de mogelijk-
heid bestond zich te onttrekken aan het
begane misdrijf;

indien betrokkene reeds geruime tijd
in dienst was alvorens de dwang voor-
zienbaar optrad; of

indien de mate van dwang niet
opweegt tegen de ernst van het door
betrokkene begane misdrijf.

Zelfverdediging
Indien aan één van de volgende situaties
is voldaan leidt handelen uit zelfverdedi-
ging er in ieder geval niet toe dat betrok-
kene daarmee gevrijwaard is van
verantwoordelijkheid voor zijn daden:

indien geen geloof gehecht kan wor-
den aan het bestaan van de door betrok-
kene gestelde bedreiging;

indien de bedreiging waartegen
betrokkene zich te weer zegt te hebben
gesteld niet opweegt tegen de ernst van
het door betrokkene begane misdrijf;

indien ook voor betrokkene duidelijk
moet zijn geweest dat het door betrokke-
ne begane misdrijf de ontstane dreiging
niet had kunnen afwenden; of

indien betrokkene niet slechts één mis-
drijf heeft gepleegd, maar gedurende
een langere periode meerdere misdrij-
ven heeft gepleegd.

D
Paragraaf C11/3.4 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

3.4 Tewerkstelling asielzoekers
Op basis van het Besluit uitvoering Wav
is het aan asielzoekers toegestaan om,
op beperkte schaal, tijdens de asielpro-
cedure arbeid te verrichten of te worden
tewerkgesteld als stagiair. Bij en krach-
tens dit Besluit worden regels gegeven
omtrent de vraag aan wie het is toege-
staan arbeid te verrichten, de hoeveel-
heid arbeid die mag worden verricht en
of, en zo ja, hoe een TWV dient te wor-
den aangevraagd.

E
Paragraaf C12/2.2.1 Vreemdelingencir-
culaire 2000 komt te luiden;

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2.2.1 Oplegging of voortzetting van de
vrijheidsontnemende maatregel
Na de aanmelding in het AC Schiphol
en indiening van de asielaanvraag,
beziet de IND, onder meer op basis van
de hieronder genoemde niet-
cumulatieve en niet-limitatieve criteria
of een maatregel op grond van artikel 6,
eerste lid, juncto tweede lid, Vw, voort-
gezet kan worden:

het asielverzoek kan binnen de AC-
procedure worden afgewezen;

de asielzoeker maakt deel uit van een
grotere groep asielzoekers die op het-
zelfde moment arriveert, waarbij aanlei-
ding bestaat om uitgebreid onderzoek te
plegen naar de herkomst of oorzaak
daarvan;

er is sprake van ‘misbruik van de
asielprocedure’, bijvoorbeeld doordat de
asielzoeker onjuiste informatie heeft
verstrekt over zijn reis of identiteit of
zich van zijn al dan niet vervalste reisdo-
cument heeft ontdaan of zijn retourticket
heeft verscheurd;

ten aanzien van de asielzoeker zijn
identiteit en nationaliteit, asielrelaas of
overgelegde documenten is nader onder-
zoek of analyse noodzakelijk, teneinde
te bepalen of het asielverzoek dient te
worden afgewezen;

de toegang is geweigerd op grond van
artikel 13 juncto artikel 5, eerste lid,
onder d of e, SGC;

ten aanzien van de asielzoeker zal bij
een andere staat een verzoek tot overna-
me worden ingediend op basis van de
Verordening 343/2003, de Overname-
overeenkomst Benelux-Zwitserland of
een vergelijkbare overnameovereen-
komst;

ten aanzien van de asielzoeker is een
claim gelegd bij de aanvoerende maat-
schappij;

er is sprake van een geval waarin
vermoedelijk artikel 1F Vluchtelingen-
verdrag kan worden tegengeworpen.

ad d.
Hier wordt met name gedoeld op alle
gevallen waarin de asielzoeker zijn iden-
titeit of nationaliteit niet aannemelijk
heeft kunnen maken, verder onderzoek
hiernaar noodzakelijk is en dit onder-
zoek naar verwachting binnen zes
weken kan worden afgerond. Hierbij
kan onder andere gedacht worden aan
de situatie waarin documenten van de
asielzoeker verder onderzocht dienen te
worden op echtheid of authenticiteit,
taalanalyse of onderzoek naar de gestel-
de leeftijd is geïndiceerd of ander her-
komstonderzoek nodig wordt geacht.
Voorts zal oplegging of voortzetting van
de maatregel plaatsvinden wanneer ver-
der onderzoek naar het asielrelaas is
geïndiceerd en dit onderzoek naar ver-
wachting binnen zes weken kan worden
afgerond. Ook hierbij kan onder meer
gedacht worden aan onderzoek van

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

documenten. Tevens kan dit aan de orde
zijn wanneer de asielzoeker tijdelijk niet
gehoord kan worden.

Indien het onderzoek niet binnen zes
weken is afgerond, zal steeds een belan-
genafweging gemaakt worden omtrent
de voortzetting van de maatregel. De
maatregel zal in beginsel worden opge-
heven, tenzij redenen, gelegen in de
persoon van de asielzoeker of zijn
gedragingen, dat indiceren. Met name
moet daarbij worden gedacht aan de
situatie dat de asielzoeker niet meewerkt
aan de spoedige voortgang van het
onderzoek.

ad h.
Gedoeld wordt op die gevallen waarin
tegenwerping van artikel 1F Vluchtelin-
genverdrag plaatsvindt op basis van
verklaringen van de betrokken asielzoe-
ker in combinatie met beleidsconclusies
die zijn gebaseerd op algemene ambtsbe-
richten over schenders van mensenrech-
ten. Daarnaast wordt gedoeld op geval-
len waarbij een asielzoeker tijdens de
AC-procedure op Schiphol mededelin-
gen doet van door hem begane ernstige
mensenrechtenschendingen waaruit
blijkt dat er sprake is van het vermoeden
dat aan hem artikel 1F Vluchtelingen-
verdrag kan worden tegengeworpen.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend.
Indien niet (langer) aan een van de
bovenstaande criteria wordt voldaan kan
onder bijzondere omstandigheden de
maatregel toch worden opgelegd dan
wel voortgezet.

F
Paragraaf C21/1.1 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

1.1 Algemeen
De verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd wordt op grond van artikel
44, tweede lid, Vw verleend met ingang
van de datum waarop de vreemdeling
heeft aangetoond dat hij aan alle voor-
waarden voldoet, maar niet eerder dan
met ingang van de datum waarop de
aanvraag is ontvangen.

Op grond van artikel 3.105 Vb wordt de
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd in beginsel verleend voor de duur
van vijf jaar.

Aan de verblijfsvergunning zijn geen
voorschriften verbonden.

De verlening van een verblijfsvergun-
ning asiel voor bepaalde tijd heeft op
grond van artikel 44, eerste lid, Vw, van
rechtswege tot gevolg dat de verstrek-
king van voorzieningen bij of krachtens
de Wet COA of een ander wettelijk
voorschrift dat soortgelijke verstrekkin-
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gen regelt, wordt beëindigd. In de Rva
zijn hierover nadere regels gesteld (zie
C23).

Aan de vreemdeling aan wie een ver-
blijfsvergunning wordt verleend, wordt
op grond van artikel 9 Vw een docu-
ment verstrekt waaruit het rechtmatig
verblijf blijkt. Het verblijfsdocument is
een document als bedoeld in artikel 3.1,
eerste lid, aanhef en onder c, VV. Dit
document wordt door de vreemdelingen-
politie aan de asielzoeker verstrekt. De
arbeidsmarktaantekening luidt: ‘Arbeid
vrij toegestaan; TWV niet vereist’.

Overgangsregeling
Het verlenen van de verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd voor de duur
van vijf jaar geldt voor aanvragen tot het
verlenen van een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd ingediend op en
na de datum van inwerkingtreding van
de wetswijziging (1 september 2004).
Voor aanvragen tot het verlenen van een
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd welke zijn ingediend vóór 1 septem-
ber 2004 blijft het oude recht gelden,
volgens hetwelk de verblijfsvergunning
wordt verleend voor drie jaren. In die
gevallen dient, waar vijf jaren staat,
steeds drie jaren te worden gelezen.

Voor wat betreft de ingangsdatum geldt
voor asielaanvragen die zijn ingediend
vóór 1 september 2004 het volgende.
Tot 1 september 2004 bepaalde artikel
43, derde lid, Vw, dat in gevallen waar-
in een besluitmoratorium (artikel 43
Vw, zie C19) was toegepast de verblijfs-
vergunning werd verleend met ingang
van de datum waarop de asielaanvraag
was ingewilligd, met dien verstande dat
de verblijfsvergunning uiterlijk inging
één jaar na de datum waarop de aan-
vraag is ontvangen (artikel 44, derde lid,
Vw). Deze bepaling wordt in de hier
bedoelde zaken nog toegepast. Een even-
tuele samenloop met artikel 42, vierde
lid, Vw (verlenging van de beslistermijn
op individuele gronden) heeft hierop dus
geen invloed.

G
Paragraaf C24/Irak Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

Het asielbeleid ten aanzien van Irak

1 Achtergrond
Dit hoofdstuk bevat het landgebonden
asielbeleid voor Irak. Het landgebonden
asielbeleid is een uitwerking van het
algemene beleid van C1 tot en met C23
en kan niet worden gezien als een uit-
zonderingsregeling. De algemene wet-
en regelgeving blijft steeds de basis
voor de individuele beoordeling van een
asielaanvraag.

De beleidsconclusies in dit hoofdstuk
zijn mede gebaseerd op het algemeen
ambtsbericht van de Minister van BuZa
van juni 2007 over de situatie in Irak
(zie de website van het Ministerie van
BuZa).

De beleidsconclusies zijn tevens geba-
seerd op de uitspraak van het Europese
Hof voor de rechten van de Mens van
11 januari 2007 (Salah Sheekh). Naar
aanleiding hiervan is besloten om de
bevolkingsgroepen van de christenen, de
mandeeërs, de yezidi’s en de Palestijnen
in Irak aan te wijzen als kwetsbare
bevolkingsgroep in de zin van C2/3.1.3.

Naar aanleiding van het ambtsbericht
van de Minister van BuZa van december
2006 is de Voorzitter van de Tweede
Kamer bij brief van 2 april 2007 op de
hoogte gebracht van het besluit om een
beleid van categoriale bescherming te
voeren ten aanzien van Irakezen afkom-
stig uit Centraal-Irak (zie C2/5). Het
beleid van categoriale bescherming is in
werking getreden met ingang van 2 april
2007.

2 Besluitmoratorium
Ten aanzien van asielzoekers uit Irak
geldt geen besluit in de zin van artikel
43 Vw.

3 Groepen van personen die verhoog-
de aandacht vragen

3.1 Intellectuelen en journalisten
Uit het ambtsbericht van de Minister
van BuZa komt naar voren dat bestaat er
officieel weliswaar persvrijheid bestaat,
doch de Iraakse pers past uit zelfbehoud
zelfcensuur toe. Intimidatie van journa-
listen en media vindt plaats. In de
verslagperiode zijn journalisten ver-
volgd en zouden journalisten zijn aange-
vallen door aan het Ministerie van
Binnenlandse Zaken gelieerde milities.

Diverse Iraakse en buitenlandse journa-
listen zijn tijdens de verslagperiode om
het leven gekomen ten gevolge van
geweld. Het gevaar van ontvoering is
nog aanwezig. Diverse journalisten zijn
na ontvoering om het leven gebracht.
Voor journalisten kan het riskant zijn
kritiek te uiten op militante extremisti-
sche groeperingen. Aanslagen, vergel-
dingsacties en bedreigingen hebben
plaatsgevonden.

In de gebieden van de Kurdistan Regio-
nal Government is waargenomen dat
herhaaldelijke, persoonlijke kritiek op
het centrale leiderschap van de Kurdis-
tan Democratic Party en Patriotic Union
of Kurdistan niet wordt getolereerd.

Intellectuelen en journalisten die aanne-
melijk maken dat zij vanwege hun opi-
nies voor vervolging te vrezen hebben,
kunnen op grond van artikel 29, eerste

lid, onder a, Vw in aanmerking komen
voor een verblijfsvergunning. Het enkel
een onafhankelijke houding innemen is
daarvoor onvoldoende aangezien er wel
enige ruimte voor kritiek blijkt te bestaan.

3.2 Personen die vervolging vrezen
van het ‘oude’ regime
De val van het regime onder Saddam
Hoessein heeft geleid tot een geheel
nieuwe machtsstructuur en machtsverde-
ling. Personen die Irak hebben verlaten
omdat zij vervolging vreesden van de
zijde van het ‘oude’ regime zullen op
grond van de regimewijziging dan ook
niet langer bescherming behoeven tegen
dit regime. Wanneer de aangedragen
problemen beperkt zijn tot vrees voor
het ‘oude’ regime, zullen deze personen
dan ook niet op grond daarvan in aan-
merking komen voor verlening van een
verblijfsvergunning asiel op grond van
artikel 29, eerste lid, onder a of b, Vw.

3.3 Personen die stellen te vrezen voor
eerwraak
Eerwraak komt in heel Irak voor. Met
eerwraak beoogt de dader de eer van de
familie te herstellen door het ongewens-
te gedrag van een vrouwelijk en in
uitzonderlijke gevallen eveneens een
mannelijk familielid te bestraffen. Eer-
wraak kan bestaan uit het lijfelijk straf-
fen, maar in sommige gevallen komt
doden voor.

Met name in het geval van vrouwen kan
het voorkomen dat het niet mogelijk is
bescherming in te roepen dan wel
anderszins zich aan de dreigende eer-
wraak te onttrekken. Wel mag worden
verwacht dat aannemelijk kan worden
gemaakt waarom bescherming in het
individuele geval niet (effectief) kan
worden geboden. Personen die aanneme-
lijk hebben gemaakt gegronde vrees te
hebben voor eerwraak en die geen
afdoende bescherming kunnen inroepen
van de autoriteiten, kunnen op grond
van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw in
aanmerking komen voor een verblijfs-
vergunning asiel.

3.4 Personen die stellen te vrezen voor
intertribale problemen
Personen die stellen te vrezen voor
bloedwraak of vergelijkbare intertribale
problemen van een andere familie, clan
of stam, worden geacht bescherming te
kunnen krijgen binnen de eigen familie,
clan of stam. Daarnaast kunnen de auto-
riteiten in sommige gevallen tevens
bescherming bieden en bemiddelen bij
het conflict. Indien betrokkene aanneme-
lijk heeft gemaakt desondanks geen
bescherming te kunnen krijgen, kan op
grond van artikel 29, eerste lid, onder b,
Vw een verblijfsvergunning asiel wor-
den verleend.
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3.5 Personen werkzaam in risicobe-
roepen
Er vinden veel aanslagen plaats gericht
tegen Irakezen die openlijk samenwer-
ken met de regering, met internationale
organisaties of diplomatieke vertegen-
woordigingen, buitenlandse bedrijven
en met de Multi National Forces in Iraq.
Hierbij valt onder meer te denken aan
Iraakse politici en hun familie, ambtena-
ren, personeel van het veiligheidsappa-
raat (vooral politie en leger), tolken of
Irakezen die op andere wijze voor de
regering, internationale organisaties en
bedrijven in Irak werken, rechters en
advocaten, alsook Iraakse journalisten
en personen die voor hen werken. Ook
bleek tijdens de verslagperiode dat bak-
kers en kappers werden aangevallen
door extremistische groepen. De situatie
van personeel in het onderwijs en de
gezondheidszorg is eveneens als zeer
ernstig te omschrijven.

Indien betrokkene aannemelijk heeft
gemaakt vanwege zijn werkzaamheden
een gegronde vrees voor vervolging dan
wel onmenselijke behandeling te heb-
ben, waartegen geen bescherming kan
worden geboden, kan op grond van arti-
kel 29, eerste lid, onder a of b, Vw een
verblijfsvergunning asiel worden ver-
leend. Het enkele feit dat de vreemdelin-
gen deze werkzaamheden heeft verricht
is onvoldoende voor de conclusie dat er
gegronde vrees is voor vervolging dan
wel onmenselijke behandeling.

3.6 Iraakse Fayli-Koerden en Irake-
zen van Iraanse afkomst
Het regime van Saddam Hoessein heeft
veel Fayli-Koerden hun Iraakse nationa-
liteit ontnomen. De decreten van de
Revolutionaire Commandoraad (onder
meer decreet 666 van 1980), die de ont-
neming van het Iraakse staatsburger-
schap betroffen, zijn met de inwerking-
treding van de Transitional
Administrative Law herroepen. De
nieuwe nationaliteitswet bevat voor-
waarden om nationaliteitsrechten weer
te laten gelden. Uit het ambtsbericht van
de Minister van BuZa komt naar voren
dat naar verluidt een aantal Fayli Koer-
den de Iraakse nationaliteit heeft kunnen
herkrijgen.
Het ambtsbericht van de Minister van
BuZa geeft voorts aan dat in het Kurdis-
tan Regional Gouvernement naar ver-
luidt een speciale regeling geldt voor de
terugkeer van Fayli-Koerden die afkom-
stig zijn uit de drie noordelijke provin-
cies.

Hoewel de implementatie met betrek-
king tot het laten herleven van de natio-
naliteitsrechten van Fayli-Koerden (in
Centraal-Irak) nog niet is afgerond,
geven bovenstaande ontwikkelingen
aanleiding om Fayli-Koerden, aan wie
onder het regime van Saddam Hoessein
de Iraakse nationaliteit is ontnomen, niet

langer als staatloos te beschouwen in het
kader van de asielbeoordeling. Op basis
van de Iraakse regelgeving kan worden
aangenomen dat zij de iure de Iraakse
nationaliteit hebben. Daarbij is de
omstandigheid dat het verkrijgen van de
facto nationaliteit nog niet in alle geval-
len mogelijk is, geen grond om voor de
beoordeling van de aanvraag niet van de
Iraakse nationaliteit uit te gaan. De asiel-
aanvragen van deze personen zullen dan
ook op gebruikelijke wijze getoetst wor-
den naar aanleiding van het beleid zoals
in dit hoofdstuk neergelegd, waarbij
wordt aangenomen dat zij de iure de
Iraakse nationaliteit hebben.

3.7 Christenen
Blijkens het ambtsbericht van de Minis-
ter van BuZa verkeren christenen in een
moeilijke positie, nu de Irakese autoritei-
ten niet in staat zijn hen tegen het wille-
keurige dan wel gerichte geweld
bescherming te bieden. Mede uit angst
voor het extremistische geweld zijn
christenen vanuit het zuiden en het mid-
den van Irak naar het noorden getrok-
ken. Er zijn echter berichten dat
christenen ook in Noord-Irak zouden
worden gediscrimineerd. Hierbij zou
sprake zijn van landonteigening en inti-
midatie van kiezers ten tijde van de
verkiezingen.

Personen die aannemelijk hebben
gemaakt wegens hun christelijk geloof
gegronde vrees te hebben voor vervol-
ging kunnen op grond van artikel 29,
eerste lid, onder a, Vw in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning
asiel. Hierbij wordt niet verlangd dat zij
zich tot de autoriteiten hebben gewend
voor bescherming.

De christenen uit Irak worden voorts
aangemerkt als kwetsbare minderheids-
groep in de zin van C2/3.1.3.
Dit betekent dat een asielzoeker die
behoort tot deze groep reeds in aanmer-
king komt voor een verblijfsvergunning
asiel bepaalde tijd op grond van artikel
29, aanhef en onder b, Vw, indien hij
met op zichzelf beperkte individuele
indicaties aannemelijk heeft gemaakt
dat in samenhang met het behoren tot de
christenen in Irak een dreigende schen-
ding van artikel 3 EVRM aanwezig is.
Daarvoor is niet vereist dat betrokkene
persoonlijk te maken heeft gehad met
een behandeling die op zichzelf voldoet
aan de omschrijving van artikel 29, eer-
ste lid, onder b, Vw. Ook indien er spra-
ke is van mensenrechtenschendingen in
de naaste omgeving van de vreemdeling
bij personen die behoren tot de betref-
fende kwetsbare minderheidsgroep, kan
dit voldoende grond zijn om zulks aan te
nemen. Daarbij wordt niet van de
vreemdeling verlangd om aannemelijk
te maken dat de betreffende mensenrech-

tenschendingen zijn  ingegeven door het
behoren tot de betreffende kwetsbare
minderheidsgroep.

3.8 Mandeeërs
Uit het ambtsbericht van de Minister
van BuZa blijkt dat de positie van man-
deeërs (volgelingen van Johannes de
Doper) in het zuiden van Irak sinds de
val van het regime van Saddam Hoes-
sein is verslechterd. Er zou sprake zijn
van toenemende discriminatie en intimi-
datie en mandeeërs zijn slachtoffer
geworden van ontvoeringen en
geweldsmisdrijven. In tegenstelling tot
wat eerder werd aangenomen, lijken
mandeeërs om religieuze redenen doel-
wit te zijn.

Mandeeërs die aannemelijk hebben
gemaakt wegens hun geloof gegronde
vrees te hebben voor vervolging kunnen
op grond van artikel 29, eerste lid, onder
a, Vw in aanmerking komen voor een
verblijfsvergunning asiel. Hierbij wordt
niet verlangd dat zij zich tot de autoritei-
ten hebben gewend voor bescherming.

De mandeeërs worden voorts aange-
merkt als kwetsbare minderheidsgroep
in de zin van C2/3.1.3.
Dit betekent dat een asielzoeker die
behoort tot deze groep reeds in aanmer-
king komt voor een verblijfsvergunning
asiel bepaalde tijd op grond van artikel
29, aanhef en onder b, Vw, indien hij
met op zichzelf beperkte individuele
indicaties aannemelijk heeft gemaakt
dat in samenhang met het behoren tot de
mandeeërs een dreigende schending van
artikel 3 EVRM aanwezig is. Daarvoor
is niet vereist dat betrokkene persoonlijk
te maken heeft gehad met een behande-
ling die op zichzelf voldoet aan de
omschrijving van artikel 29, eerste lid,
onder b, Vw. Ook indien er sprake is
van mensenrechtenschendingen in de
naaste omgeving van de vreemdeling bij
personen die behoren tot de betreffende
kwetsbare minderheidsgroep, kan dit
voldoende grond zijn om zulks aan te
nemen. Daarbij wordt niet van de
vreemdeling verlangd om aannemelijk
te maken dat de betreffende mensenrech-
tenschendingen zijn  ingegeven door het
behoren tot de betreffende kwetsbare
minderheidsgroep.

3.9 Yezidi’s
Uit het ambtsbericht van de Minister
van BuZa komt naar voren dat de positie
van yezidi’s sinds de val van het regime
van Saddam Hoessein niet significant
lijkt te zijn verbeterd. De yezidi’s, die
zich met name in de gebieden nabij de
Syrische grens bevinden, vormen even-
als de christenen en mandeeërs een
religieuze minderheid in Irak. Zij onder-
vinden min of meer dezelfde gevaren,
bedreigingen en belemmering als boven-
genoemde groepen om hun geloof vrij
uit te oefenen.
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Yezidi’s die aannemelijk hebben
gemaakt wegens hun geloof gegronde
vrees te hebben voor vervolging kunnen
op grond van artikel 29, eerste lid, onder
a, Vw in aanmerking komen voor een
verblijfsvergunning asiel. Hierbij wordt
niet verlangd dat zij zich tot de autoritei-
ten hebben gewend voor bescherming.

De yezidi’s worden voorts aangemerkt
als kwetsbare minderheidsgroep in de
zin van C2/3.1.3.
Dit betekent dat een asielzoeker die
behoort tot deze groep reeds in aanmer-
king komt voor een verblijfsvergunning
asiel bepaalde tijd op grond van artikel
29, aanhef en onder b, Vw, indien hij
met op zichzelf beperkte individuele
indicaties aannemelijk heeft gemaakt
dat in samenhang met het behoren tot de
yezidi’s een dreigende schending van
artikel 3 EVRM aanwezig is. Daarvoor
is niet vereist dat betrokkene persoonlijk
te maken heeft gehad met een behande-
ling die op zichzelf voldoet aan de
omschrijving van artikel 29, eerste lid,
onder b, Vw. Ook indien er sprake is
van mensenrechtenschendingen in de
naaste omgeving van de vreemdeling bij
personen die behoren tot de betreffende
kwetsbare minderheidsgroep, kan dit
voldoende grond zijn om zulks aan te
nemen. Daarbij wordt niet van de
vreemdeling verlangd om aannemelijk
te maken dat de betreffende mensenrech-
tenschendingen zijn ingegeven door het
behoren tot de betreffende kwetsbare
minderheidsgroep.

3.10 Palestijnen
De situatie van Palestijnen in Irak ver-
slechtert in toenemende mate. Er is met
grote regelmaat sprake van bedreigingen
en aanballen jegens, ontvoering van en
moord op Palestijnen. Palestijnen zijn in
toenemende mate slachtoffer van wille-
keurige arrestaties en detentie en valse
beschuldigingen in de media.

Palestijnen die aannemelijk hebben
gemaakt wegens het behoren tot de
Palestijnse bevolkingsgroep gegronde
vrees te hebben voor vervolging kunnen
op grond van artikel 29, eerste lid, onder
a, Vw in aanmerking komen voor een
verblijfsvergunning asiel. Hierbij wordt
niet verlangd dat zij zich tot de autoritei-
ten hebben gewend voor bescherming.

De Palestijnen in Irak worden voorts
aangemerkt als kwetsbare minderheids-
groep in de zin van C2/3.1.3.
Dit betekent dat een asielzoeker die
behoort tot deze groep reeds in aanmer-
king komt voor een verblijfsvergunning
asiel bepaalde tijd op grond van artikel
29, aanhef en onder b, Vw, indien hij
met op zichzelf beperkte individuele
indicaties aannemelijk heeft gemaakt
dat in samenhang met het behoren tot de
Palestijnen in Irak een dreigende schen-
ding van artikel 3 EVRM aanwezig is.

Daarvoor is niet vereist dat betrokkene
persoonlijk te maken heeft gehad met
een behandeling die op zichzelf voldoet
aan de omschrijving van artikel 29, eer-
ste lid, onder b, Vw. Ook indien er spra-
ke is van mensenrechtenschendingen in
de naaste omgeving van de vreemdeling
bij personen die behoren tot de betref-
fende kwetsbare minderheidsgroep, kan
dit voldoende grond zijn om zulks aan te
nemen. Daarbij wordt niet van de
vreemdeling verlangd om aannemelijk
te maken dat de betreffende mensenrech-
tenschendingen zijn ingegeven door het
behoren tot de betreffende kwetsbare
minderheidsgroep.

3.11 Homoseksuelen
Homoseksuelen ondervinden in toene-
mende mate problemen. De VN in Irak
hebben aangegeven aanwijzingen te
hebben voor toenemende bedreigingen,
ontvoering en moord op homoseksuelen
in Irak. Er kan van uit worden gegaan
dat overheidsinstanties noch derden
bescherming bieden aan homoseksuelen
die slachtoffer van eerwraak of ander
geweld zouden zijn  geworden of dreigen
te worden.
Homoseksuelen die aannemelijk maken
dat zij op grond van hun homoseksuali-
teit gegronde reden hebben voor vervol-
ging, ofwel door de overheid, ofwel
door derden in de vorm van eerwraak of
ander geweld, kunnen op grond van arti-
kel 29, eerste lid, onder a, Vw in aan-
merking komen voor een verblijfsver-
gunning asiel voor bepaalde tijd. Het
enkele feit van homoseksueel zijn  is
onvoldoende voor verlening van een
verblijfsvergunning.

4 Traumatabeleid
Het algemene beleid, zoals weergegeven
in C2/4.2 is van toepassing. Voor het
overige zijn er met betrekking tot Irak
geen bijzonderheden.

5 Categoriale bescherming
De veiligheidssituatie in Centraal-Irak is
ten opzichte van april 2006 verder ver-
slechterd. De centrale overheid heeft in
grote delen van het land geen gewelds-
monopolie en kan haar burgers niet
tegen willekeurig geweld, dat aan de
orde van de dag is, beschermen. Het
geweld dat zich voordoet lijkt ongericht,
in die zin dat een ieder er het slachtoffer
van kan worden. Wat betreft de mate
van geografische spreiding van het
geweld dient te worden opgemerkt dat
het geweld zich grotendeels voordoet in
het soennitische midden van Irak.
Noord-Irak is relatief veilig.

Asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak
komen daarom behoudens contra-
indicaties op grond van artikel 29, eerste
lid, onder d, Vw in aanmerking voor een
verblijfsvergunning asiel (zie C2/5). Het
beleid van categoriale bescherming is
van kracht met ingang van 2 april 2007.

Voor de ingangsdatum van een verblijfs-
vergunning asiel op grond van dit
beleid, zie C21/1.2.

6 Verdere beleidsconclusies en aan-
dachtspunten

6.1 Vlucht- en/of vestigingsalternatief
Gezien de algehele situatie in Irak wordt
geen vlucht- of vestigingsalternatief
tegengeworpen aan personen die in Irak
een gegronde vrees voor vervolging of
behandeling in strijd met artikel 3
EVRM hebben.

6.2 Veilig land van herkomst
Irak wordt niet beschouwd als veilig
land van herkomst.

6.3 Veilig derde land / land van eer-
der verblijf
Irak wordt niet beschouwd als veilig
derde land.

6.4 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
Het beleid zoals neergelegd in C4/3.11.3
is van toepassing. Voor de procedure
omtrent getuigen van oorlogsmisdrijven
en misdrijven tegen de menselijkheid
wordt verwezen naar C11/3.1.

Blijkens een ambtsbericht van de Minis-
ter van BuZa over de Iraakse inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten van decem-
ber 2003 (zie de website van het
Ministerie van BuZa) beschikte Cen-
traal-Irak tot de val van het Baath-
bewind van Saddam Hoessein op 9 april
2003 over een machtig en omvangrijk
netwerk van inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten. Van deze diensten waren
de Algemene Inlichtingendienst, de Mili-
taire Inlichtingendienst, de Speciale
Veiligheidsdienst, de Algemene Veilig-
heidsdienst en de Militaire Veiligheids-
dienst de belangrijkste. Het centrale
doel van deze diensten was het absoluut
veilig stellen van de macht van Saddam
Hoessein en de regerende Baath-partij.
In het nastreven van dit doel hebben
deze diensten gebruik gemaakt van een
veelvoud aan terreurmiddelen en hebben
zij op systematische wijze geweld toege-
past. De handelingsbevoegdheid van de
hoofden van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten was in beginsel onbe-
perkt. Hierbij moet ook gedacht worden
aan marteling en/of executie van ver-
meende tegenstanders van het regime.
Het ambtsbericht stelt vast dat niet aan-
nemelijk is dat een betaalde medewerker
van de Iraakse inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten onwetend was van de aard
van de activiteiten van deze diensten.

Voor de hoofden van genoemde inlich-
tingen- en veiligheidsdiensten en voor
de officieren van de Speciale Veilig-
heidsdienst kan worden uitgegaan dat zij
hebben geweten van, althans in staat
moeten zijn geweest om te beschikken
over voldoende informatie over de
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gepleegde mensenrechtenschendingen.
Daarmee wordt ‘knowing participation’
(zie C4/3.11.3.3) aangenomen. Daar-
naast hebben zij door het aanvaarden en
uitoefenen van hun leidinggevende func-
tie de verantwoordelijkheid aanvaard
voor de doelstellingen en uitgevoerde
methoden van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten. Daarmee is aan het
vereiste van ‘personal participation’ (zie
C4/3.11.3.3) voldaan.

Op basis van het bovenstaande wordt
aan hoofden van genoemde inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten en officieren
van de Speciale Veiligheidsdienst in de
regel artikel 1F van het Vluchtelingen-
verdrag tegengeworpen. Ten aanzien
van hen wordt aangenomen dat er spra-
ke is van ‘personal and knowing partici-
pation’. Het is aan de vreemdeling om
aan te tonen dat dit voor hem niet geldt
en dat in zijn geval sprake is van de sig-
nificante uitzondering.

6.5 Onderscheid Noord-Irak en Cen-
traal-Irak
Voor de bepaling welke gebieden beho-
ren tot Centraal-Irak wordt aangesloten
bij het algemeen ambtsbericht van de
Minister van BuZa. Centraal-Irak is het
deel dat niet valt onder de omschrijving
van Noord-Irak.

Bij de behandeling van individuele asiel-
aanvragen geldt dat Iraakse vreemdelin-
gen die niet in Noord-Irak zijn geboren,
worden aangemerkt als afkomstig uit
Centraal-Irak. Voorts geldt, dat wanneer
één der gezinsleden geboren is in Cen-
traal-Irak, alle gezinsleden worden
aangemerkt als afkomstig uit Centraal-
Irak. Wel dient de gezinsband reeds
voor de komst naar Nederland te hebben
bestaan.

Vreemdelingen van Iraakse nationaliteit
die buiten Irak zijn geboren, worden
eveneens aangemerkt als afkomstig uit
Centraal-Irak. Hiervan worden echter
uitgezonderd de minderjarige vreemde-
lingen wier beide ouders in Noord-Irak
zijn geboren. In redelijkheid kan niet
worden verwacht dat in dit geval het
gezin de toegang tot Noord-Irak zal wor-
den geweigerd.

7 Opvangmogelijkheden Amv’s
Ten aanzien van Amv’s uit Irak kan niet
op voorhand worden geconcludeerd dat
adequate opvang aanwezig is. De aan-

wezigheid van adequate opvang dient
per individueel geval te worden vastge-
steld. Het algemene beleid is van toepas-
sing. Bij de feitelijke terugkeer moet de
toegang tot een concrete opvangplaats
geregeld zijn, tenzij betrokkene zich
zelfstandig kan handhaven.

8 Vertrekmoratorium
Ten aanzien van asielzoekers uit Irak
geldt geen besluit in de zin van artikel
45, vierde lid, Vw.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de
Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2007.
De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze:
de directeur-generaal Wetgeving,
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.

Toelichting

Algemeen
Dit wijzigingsbesluit voorziet in enige
verbeteringen en verduidelijkingen in
het C-deel van de Vreemdelingencircu-
laire 2000.

Artikelsgewijs

A
In dit onderdeel is de tekst over het inter-
statelijk vertrouwensbeginsel bij de
toepassing van Verordening 343/2003
verduidelijkt.

B
In dit onderdeel is een verschrijving
gecorrigeerd. Daarnaast zijn enige ver-
duidelijkende passages toegevoegd over
ernstige niet-politieke misdrijven en
over de toepassing van artikel 1F(c)
Vluchtelingenverdrag

C
In dit onderdeel zijn enkele verbeterin-
gen en verduidelijkingen in de tekst
aangebracht.

D
Op 16 mei 2007 is het Besluit uitvoering
Wet arbeid vreemdelingen gewijzigd
(Stb. 2007, 191), waardoor het voor

asielzoekers nu ook mogelijk is om sta-
ges te verrichten in het kader van een
beroepsopleiding zonder dat daarvoor
een tewerkstellingsvergunning nodig is.
De tekst van C11/3.4 is hieraan aange-
past.

E
Met ingang van 1 maart 2007 is Over-
nameovereenkomst Benelux-
Zwitserland (Trb. 2004, 38) in werking
getreden. In paragraaf C12/2.2.1, onder
f, is deze overeenkomst toegevoegd als
expliciete grond om een maatregel op
grond van artikel 6, eerste lid, juncto
tweede lid, Vw voort te zetten. Daar-
naast is de mogelijkheid geopend om de
maatregel voort te zetten als er sprake is
van een overnameovereenkomst verge-
lijkbaar met Verordening 343/2003 of
de Overnameovereenkomst Benelux-
Zwitserland.

F
In paragraaf C21/1.1 is foutieve verwij-
zing naar artikel 3.103 Vb geschrapt.
Deze verwijzing was onjuist omdat de
bepaling alleen betrekking heeft op de
reguliere vreemdelingenprocedure.

G
In C24/Irak, onder 6.4 Artikel 1F Vluch-
telingenverdrag, is ter verduidelijking
opgenomen dat ten aanzien van de hoof-
den van de belangrijkste inlichtingen- en
veiligheidsdiensten ‘personal and kno-
wing participation’ wordt aangenomen
en dat aan hen dus artikel 1F Vluchtelin-
genverdrag kan worden tegengeworpen.
Deze conclusies zijn gebaseerd op het
ambtsbericht van de Minister van BuZa
van december 2003 over de Iraakse
inlichtingen- en veiligheidsdiensten en
zijn eerder aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer meegedeeld bij brief van
8 april 2004. Ten aanzien van de Alge-
mene Veiligheidsdienst geldt dat deze
per abuis niet was vermeld in de brief
van 8 april 2004. Deze omissie is in dit
wijzigingsbesluit hersteld.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze:
de directeur-generaal Wetgeving,
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.

Uit: Staatscourant 2 januari 2008, nr. 1 / pag. 20 8


