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Aard:
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DVZ/Regio IV

Onderwerp:
toelatingsbeleid alleenstaande
minderja,r.ige asielzoekers
(T.BV nr. 79)

Relatie met eerdere circulaire:

Vreemdelingencirculaire 1982

1. Inleiding

De inhoud van deze circulaire is grotendeels gebaseerd op de berichtgeving
aan de Tweede kamer der Staten-Generaal d.d. 15 september 1992, waarvan de
inhoud onder 3 in het kort is weergegeven.
De circulaire wijkt in zoverre van deze berichtgeving af dat de
alleenstaande minderjarige asielzoeker na indiening van zijn asielverzoek,
geen gesprek meer heeft met een ambtenaar van Justitie om gegevens te
achterhalen met betrekking tot eventuele opvangmogelijkheden in,het land van
herkomst (verzwaarde intake). ,

Thans is de verzwaarde intake geïntegreerd in het nader gehoor, hetgeen
betekent dat er aan het achterhalen van de hierbedoelde gegevens in het
nader gehoor speciale aandacht zal worden besteed.

2. Alleenstaande minderjarige asielzoeker

Een minderjarige asielzoeker wordt als alleenstaand aangemerkt, indien deze
bij binnenkomst niet wordt begeleid en/of verzorgd door oudersen/of
me~rderjarige bloed- of aanverwanten.

3. Toelatingsbeleid

Het toelatingsbeleid alleenstaande minderjarige asielzoekers is op
1 september 1992 in werking getreden.
Voordat dit beleid van toepassing is, zal eerst moeten worden beoordeeld of

.
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, Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen

en bij beantwoording het kenmerk vermelden.
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de minderjarige in~aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling in de

zin van het Vluchtelingenverdrag van Genève of een vergunning tot verblijf

wegens andere redenen.

In het geval de minderjarige hiervoor niet in aanmerking komt, dient het

toelatingsbeleid alleenstaande minderjarige asielzoekers te worden

toegepast.

Beoordeeld zal worden of de verwijdering van de minderjarige verantwoord is
te achten.

Daartoe zal in eerste instantie worden getracht de minderjarige met zijn

ouders 'in het buitenland te herenigen.

Indien dit niet mogelijk is en er vervolgens in het land van herkomst geen
andere adequate mogelijkheid tot opvang redelijkerwijs is gewaarborgd, zal

aan deze omstandigheid doorslaggevend gewicht worden toegekend bij de

afweging of op humanitaire gronden (voorlopig) in het verblijf van de
minderjarige moet worden berust.

Onderzoek naar opvangmogelijkheden in hierbedoelde zin zal worden uitgevoerd
door tussenkomst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

~

In het geval binnen zes maanden na indiening van he.t asielverzoek is komen

vast te staan dat er voor de minderjarige in het land van herkomst geen

adequate opvang is gewaarborgd en deze tevens onder voogdij van een voogdij-

instelling is gesteld, wordt de minderjarige in het bezit gesteld van een

vergunning tot verblijf onder beperking, tenzij er sprake is van gevaar voor
de openbare orde.

De vergunning tot verblijf wordt voor de duur van een jaar verleend, waarna

de geldig- heidsduur met tweemaal een jaar kan worden verlengd.

Indien gedurende deze periode van in totaal 3 jaar nieuwe informatie over

ouders en/of verwanten beschikbaar komt, waaruit zou blijken dat er

eventuele mogelijkheden tot opvang in het land van herkomst bestaan, kan na
onderzoek worden overwogen om tot intrekking of weigering van verdere

verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning over te gaan.

Indien na afloop van de periode van drie jaar de hierbedoelde informatie nog
niet beschikbaar is, zal aan betrokkene om humanitaire redenen een

verblijfsvergunning zonder beperking worden verleend.

Dit geldt ook voor die gevallen waarbij de minderjarige gedurende de

looptijd van drie jaar meerderjarig wordt.

"-"'. Uitvoering

4.1 Aanmelding

Alleenstaande minderjarige asielzoekers die jonger zijn dan 16,5 jaar zullen
door het LAMP worden verwezen naar het opvangcentrum "Valentijn".

Dit geldt ook voor de situatie dat de betrokkene zich direct meldt bij één
van de hoofden van plaatselijke politie die op grond van artikel 52 Vb. in

algemene zin bevoegd zijn om asielverzoeken in behandeling te nemen.

Indien in I1Valentijn" geen ruimte beschikbaar is wordt de betrokkene
verwezen naar oe Eindhoven.

Minderjarige asielzoekers die ouder zijn dan 16,5 jaar worden ook verwezen
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naar oe Eindhoven.

4.2 Afhandeling verzoeken om toelating

Door regio 4 van de directie Vreemdelingenzaken wordt beslist op de

ingediende verzoeken om toelating als vluchteling en een vergunning tot
verblijf.

4.3 Nader gehoor

Het nader gehoor vindt eerst plaats in het geval er een periode van 4 weken
na indiening van het asielverzoek is verstreken.

Tijdens dit gehoor zal de contactambtenaar speciale aandacht besteden

het achterhalen van gegevens met betrekking tot de verblijfplaats van

ouders en/of de aanwezigheid van verwanten van de minderjarige in het
van herkomst.

aan
de
land

op basis van deze'gegevens kan worden besloten tot het instellen van een
nader onderzoek naar de ouders en/of verwanten van de minderjarige in het
land van herkomst.
Zo'n onderzoek zal door tussenkomst van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken worden uitgevoerd.

4.5 Beslissing binnen zes maanden

Binnen zes maanden na indiening van het asielverzoek moet hierop een
beslissing zijn genomen.

4.6 Verlenen van een vergunning tot verblijf

In het geval binnen deze termijn niet is komen vast te staan dat er voor de

minderjarige in het land van herkomst redelijkerwijs een adequate

opvangmogelijkheid is gewaarborgd, zal de minderjarige in het bezit worden

gesteld van een vergunning tot verblijf onder de beperking "toegelaten als
alleenstaande minderjarige asielzoeker".

Met inachtneming van hetgeen hierover al eerder is opgemerkt kan de geldig-
heidsduur van de vergunning tot verblijf tweemaal met een jaar worden

verlengd, waarna de minderjarige wegens humanitaire redenen in aanmerking
komt voor een vergunning tot verblijf zonder beperking.

I I

4.7 Uitreiken beschikking

Het uitreiken van de beschikking geschiedt aan de wettelijk vertegenwoor-

diger van de alleenstaande minderjarige asielzoeker, met inachtneming van
het gestelde in artikel 53 Vb., volgens onderstaande procedure.

a. De uit te reiken beschikking wordt door de directie Vreemdelingenzaken
verzonden aan het hoofd van plaatselijke politie van de verblijfplaats
van de minderjarige.

b. Vervolgens neemt het hoofd van plaatselijke politie contact op met de
wettelijk vertegenwoordiger om binnen redelijke termijn een afspraak te

maken omtrent het uitreiken van' de beschikking aan de wettelijke
vertegenwoordiger.

.
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Een beschikking die niet in persoon kan worden uitgereikt wordt bij
aangetekende brief gezonden aan het adres van de wettelijk vertegenwoor-
diger.

4.8 Verwijdering

Indien de verzoeken om toelating van de alleenstaande minderjarige asiel-

zoeker zijn afgewezen en er een last tot uitzetting is gegeven dient de

minderjarige te worden verwijderd.
Alvorens deze verwijdering wordt geëffectueerd moet contact worden opgenomen

met de Unit Onderzoek & Uitvoering van Regio 4. .

4.9 Weigeren verlenging geldigheidsduur/intrekking vergunning tot verblijf

Het hoofd van plaatselijke politie moet in deze gevallen een bijzondere

aanwijzing vragen aan de Minister van Justitie door middel van formulier
D 16 (hoofdstuk A4 onder 5.8.3. en 5.9.2 Vreemdelingencirculaire 1982).

5. Betrokken instanties
~

Directie Vreemdelingenzaken:
Regio 4
Postbus 30123

2500 GC 's-Gravenhage
Tel: 070-3703544
Fax: 070-3703604

Voogdij-instelling:
Stichting 'De Opbouw'
Postbus 14118
3508 SE Utrecht
Tel: 030-512234

Fax: 030-514903

oe Eindhoven
Beatrixoord
Oirschotsedijk 25
5657 AD Eindhoven
Tel: 040-623935
Fax: 040-623813

oe "Valentijn"

Ericaweg 2

8072 PV Nunspeet
Tel: 05776-7700

6. Slot

--... De Vreemdelingencirculaire 1982, in het bijzonder hoofdstuk B 7, zal bij een

eerstvolgende wijziging in deze zin worden aangepast.

De Staatssecretaris van Justitie,

Namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Directie

Vreemdelingenzaken,
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