
Tussentijds Bericht
Vreemdelingencirculaire TBV 2003/11

Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Korpsbeheerders Politieregio’s
– de Bevelhebber van de Koninklijke
Marechaussee

i.a.a:
– de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Stafdirectie
Uitvoeringsbeleid
Datum: 24 april 2003
Ons kenmerk: HKUIT03-1746 (AUB)
Code: TBV 2003/11
Juridische achtergrond: Vc C1/4.2.2
Geldigheidsduur: Een jaar ingaand
twee dagen na publicatie in de
Staatscourant
Onderwerp: Tekstwijziging
Vreemdelingencirculaire Staatloze
Palestijnen

Inleiding
In de praktijk is gebleken dat de tekst
van de Vreemdelingencirculaire onder
C1/4.2.2, betreffende staatloze
Palestijnen die oorspronkelijk onder
het mandaat van de UNRWA vallen,
maar zich vervolgens buiten het
UNRWA-gebied begeven, onvoldoen-
de duidelijk is en aanleiding kan
geven tot misverstanden.
Daarom is besloten de tekst van deze
paragraaf als volgt te wijzigen.

Wijziging van C1/4.2.2
De tekst van C1/4.2.2 wordt als volgt
gewijzigd.
Het derde tekstblok ‘Indien een
Palestijn ... weer kan inroepen.’ komt
te vervallen. In plaats hiervan wordt
de volgende tekst ingevoegd:
‘Indien een Palestijn zich niet meer in
het mandaatgebied van de UNRWA
bevindt, valt de uitsluitingsgrond van
artikel 1D, eerste paragraaf, van het
Vluchtelingenverdrag weg en is het
Vluchtelingenverdrag weer van toe-
passing. Dit betekent echter niet dat
automatisch een verblijfsvergunning

asiel zou moeten worden verleend.
Van betrokkene mag immers worden
verwacht dat hij zich weer naar dat
mandaatgebied begeeft teneinde
opnieuw de bescherming van de
UNRWA in te roepen.

Dit is alleen anders wanneer de
vreemdeling aannemelijk kan maken
dat hij niet naar UNRWA-gebied
kan terugkeren omdat hij binnen het
mandaatgebied van de UNRWA
gegronde vrees voor vluchtelingrech-
telijke vervolging heeft en hij daarte-
gen geen bescherming van de
UNRWA kan inroepen. Aan de
vreemdeling kan in dat geval op
grond van artikel 29, eerste lid, onder
a, Vreemdelingenwet, een verblijfsver-
gunning asiel voor bepaalde tijd wor-
den verleend.

Indien geen verblijfsvergunning op
grond van deze bepaling wordt ver-
leend, wordt ook getoetst aan de ove-
rige verleningsgronden van artikel 29
Vreemdelingenwet en aan de verle-
ningsgronden van de ambtshalve te
verlenen verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd. Het C-deel van
deze Vreemdelingencirculaire is der-
halve onverkort van toepassing.’

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst. Aangezien er geen
sprake is van een beleidswijziging
maar van een verduidelijking, is deze
wijziging op alle zaken van toepas-
sing.

Bovenstaande wijzigingen zullen zo
spoedig mogelijk in een aanvulling op
de Vreemdelingencirculaire 2000 wor-
den verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
G. Versluis, wnd.
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