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Besluit van 22 april 2008 tot vaststelling van
het tijdstip van inwerkingtreding van de wet
van 3 april 2008 tot wijziging van de
Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van
richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april
2004 betreffende minimumnormen voor de
erkenning en de status van onderdanen van
derde landen en staatlozen als vluchteling of als
persoon die anderszins internationale
bescherming behoeft, en de inhoud van de
verleende bescherming (PbEU L 304) (Stb. 2008,
115)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 14 april 2008,
directie Wetgeving, nr. 5539183/08/06;

Gelet op artikel II van de wet van 3 april 2008 tot wijziging van de
Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn 2004/83/EG van de
Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de erkenning
en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluch-
teling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft,
en de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304) (Stb. 2008,
115);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 3 april 2008 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter
implementatie van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004
betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van
onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon
die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de
verleende bescherming (PbEU L 304) (Stb. 2008, 115) treedt in werking
met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad
waarin dit besluit wordt geplaatst.
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Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat
in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 april 2008
Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,
N. Albayrak

Uitgegeven de vierentwintigste april 2008

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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