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Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 30 juli 2020, 

nummer WBV 2020/18, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 

2000

DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,

Gelet op de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen 
2000;

Besluit:

Artikel I 

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf C7/27.4.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

27.4.4 Vreemdelingen die vanuit het buitenland terugkeren 

De IND neemt aan dat een vreemdeling uit Syrië bij of na terugkeer vanuit het buitenland een reëel 
risico loopt op ernstige schade indien hij geen actieve aanhanger is van het regime. Op grond 
hiervan komt een vreemdeling uit Syrië die geen actieve aanhanger is van het regime in aanmer-
king voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, 
aanhef en onder b, Vw.
De IND kan van dit algemene uitgangspunt afwijken als uit individuele feiten en omstandigheden 
blijkt dat de vreemdeling bij of na terugkeer naar Syrië geen risico (meer) loopt op ernstige schade.

Artikel II 

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

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

’s-Gravenhage, 30 juli 2020

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
J.W. Beaujean
directeur-generaal Migratie

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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TOELICHTING 

Algemeen 

Op 30 juni 2020 is de brief over het Landenbeleid Syrië aan de Tweede Kamer gestuurd1. Deze brief 
gaat over het algemeen ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van mei 2020 inzake 
Syrië2.
Dit ambtsbericht vormt geen aanleiding het landgebonden beleid voor Syrië in inhoudelijke zin te 
wijzigen.

Wel wordt met onderhavig WBV een verduidelijking aangebracht in de tekst over het beleid in 
paragraaf 27.4.4 Vc (Vreemdelingen die geen actieve aanhanger zijn van het regime).

In gevallen waarin een Syriër op eigen initiatief terugreist, kan met deze verduidelijking beter worden 
geoordeeld dat uit de feiten en omstandigheden blijkt dat er in het individuele geval van risico op 
ernstige schade bij of na terugkeer naar Syrië geen sprake (meer) is.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
J.W. Beaujean
directeur-generaal Migratie

1 TK 2019–2020, vergaderjaar 2019–2020, 19 637, nr. 2532
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2020/05/15/algemeen-ambtsbericht-syrie-van-mei-2020
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