Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden
Jaargang 1995

43
Wet van 2 februari 1995 tot wijziging van de
Vreemdelingenwet (veilig derde land)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de
Vreemdelingenwet te wijzigen teneinde vreemdelingen die in een veilig
derde land hebben verbleven uit te sluiten van het in Nederland indienen
van een aanvraag om toelating als vluchteling;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
De Vreemdelingenwet1 wordt als volgt gewijzigd:
A
Na het derde lid van artikel 15 worden vijf nieuwe leden toegevoegd,
luidende:
4. Alvorens een vreemdeling in de gelegenheid wordt gesteld in
Nederland een aanvraag om toelating als vluchteling in te dienen,
onderzoekt Onze Minister of de vreemdeling na het land van herkomst te
hebben verlaten in een veilig derde land heeft verbleven terwijl Onze
Minister op grond van de wet bevoegd is tot uitzetting daarheen. In dat
geval kan de vreemdeling in Nederland geen aanvraag om toelating als
bedoeld in het eerste lid doen. Onze Minister geeft de vreemdeling
schriftelijk kennis dat zich dat geval voordoet.
5. Veilig derde landen als bedoeld in het vorige lid zijn:
a. staten die partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap of de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte;
b. andere bij algemene maatregel van bestuur aangewezen staten,
waar de naleving van het op 28 juli 1951 te Genève tot stand gekomen
Verdrag betreffende de status van vluchtelingen en van het op 14
november 1950 te Rome tot stand gekomen Europese Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
dan wel van eerstgenoemd verdrag en van het op 16 december 1966 te
New York tot stand gekomen Internationale Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten verzekerd is.
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6. Het ontwerp van een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking
van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vijfde lid,
onder b, wordt aan de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. De
voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van de algemene
maatregel van bestuur wordt niet gedaan dan nadat vier weken na de
overlegging zijn verstreken.
7. Indien naar het oordeel van Onze Minister in een ingevolge het vijfde
lid, onder b, aangewezen staat de naleving van de daar genoemde
verdragen niet meer verzekerd is, beëindigt Onze Minister onherroepelijk
bij ministeriële regeling onverwijld de aanwijzing van die staat als veilig
derde land.
8. Het vierde lid is niet van toepassing op door de Nederlandse regering
uitgenodigde vluchtelingen.
B
In onderdeel b van artikel 29 wordt na het zinsdeel «de artikelen 7a,
tweede lid,» ingevoegd: 15, vierde lid,
1

Stb. 1965, 40, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 21 december 1994, Stb. 959.
Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1993/94, 1994/95, 23 807.
Handelingen II 1994/95, blz. 1783–1821;
1993–2000; 2024–2025.
Kamerstukken I 1994/95, 23 807 (126, 126a,
126b, 126c, 126d, 126e, 126f).
Handelingen I 1994/95, zie vergadering dd. 31
januari 1995.

ARTIKEL II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 2 februari 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Justitie,
E. M. A. Schmitz
Uitgegeven de zevende februari 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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