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13.1

Inleiding

B7113.3

Een minderjarige asielzoeker wordt als alleenstaand aangemerkt, indien deze bij binnenkomst niet wordt begeleid enlof verzorgd door ouders dan wel meerderjarige
bloed- of aanverwanten,
Voor de toepassing van het beleid inzake alleenstaande minderjarige asielzoekers ligt
de leeftijdsgrens bij achttien jaar.
Indien tijdens de procedure blijkt dat de asielzoeker meerderjarig is gaat het beleid
voor volwassen asielzoekers gelden.
Voor alleenstaande minderjarigen die zich op vluchtelingschap beroepen, geldt grotendeels dezelfde regelgeving en hetzelfde beleid als voor andere asielzoekers.
De afwijkingen in procedure en beleid zijn in de navolgende subparagrafen opgeno-

men.
13.2

Aanmelding van een alleenstaande minderjarige asielzoeker

Alleen~ta~ande
minderjarige asielzoekers moeten zich aanmelden in een aanmeldcentrum.
13.3

Indiening van een asielaanvraag

Alleenstaande minderjarige asielzoekers van twaalf jaar en ouder kunnen in het aanmeldcentrum zelfstandig een aanvraag om toelating als vluchteling en een aanvraag
o m een vergunning tot verblijf om klemmende redenen van humanitaire aard indienen.
Een asielaanvraag van een asielzoeker jonger dan twaalf jaar kan alleen worden ingediend door diens wettelijke vertegenwoordiger. Daarom dient, alvorens de asielaanvraag k i n worden ingediend, eerst in de voogdij van de alleenstaande minderjarige
asie1zoe:ker te worden voorzien.
Daartoe kan contact worden opgenomen met de voogdij-instelling Stichting 'De
Opbouw' in Utrecht (tel. 030 - 51 22 34).
De asielaanvraag kan in afwijking van het gestelde onder 1 ingediend worden bij de
korpschef van de politieregio waaronder de woon- of verblijfplaats van de minderjarige asielzoeker ressorteert. Deze korpschef is gemachtigd namens de Minister de aanvraag in behandeling te nemen. De beslissing op de aanvraag wordt echter genomen
door dl?Minister.
Na het eerste gehoor in het aanmeldcentrum wordt de asielzoeker doorverwezen naar
het opvangcentrum 'Valentijn' te Nunspeet, of naar één van de onderzoeks- en
opvangcentra in Eindhoven, Oisterwijk of Haarlem.
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13.4

Asielzoekers en vluchtelingen

Het nader gehoor

Het nader gehoor vindt in de regel eerst plaats, nadat er een periode van vier weken na
indiening van de asielaanvraag is verstreken.
Tijdens dit gehoor zal de contactambtenaar speciale aandacht besteden aan het achterhalen van gegevens met betrekking tot de verblijfplaats van de ouders enlof de
aanwezigheid van verwanten van de minderjarige in het land van herkomst.
13.5

Onderzoek in het buitenland naar de ouders en/of aanverwanten
van de minde jarige asielzoeker

Op basis van de gegevens verkregen bij het nader gehoor kan worden besloten tot het
instellen van een nader onderzoek naar de ouders van de minderjarige in het buitenland enlof aanverwanten van de minderjarige in het land van herkomst.
13.6

Beslissing op de asielaanvraag

Voor wat betreft het onderzoek naar de inwilligbaarheid van de asielaanvraag is het
gestelde onder 8 van overeenkomstige toepassing. Binnen zes maanden na indiening
van de asielaanvraag moet de beslissing genomen zijn.
13.7

Speciaal toelatingsbeleid als de asielaanvraag niet gegrond is

Indien is vastgesteld dat de minderjarige niet in aanmerking komt voor erkenning als
vluchteling in de zin van het Vluchtelingenverdrag van Genève of voor een vergunning tot verblijf om humanitaire redenen is het toelatingsbeleid voor alleenstaande
minderjarige asielzoekers van toepassing.
Beoordeeld zal worden of 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. Als dit niet mogelijk is, zal worden getracht adequate opvang
in het land van herkomst te vinden.
In het geval binnen zes maanden na indiening van de aanvraag is komen vast te staan
dat er voor de minderjarige in het land van herkomst geen adequate mogelijkheid tot
opvang redelijkerwijs is gewaarborgd en deze tevens onder voogdij van een voogdijinstelling is gesteld, wordt de minderjarige in het bezit gesteld van een vergunning tot
verblijf, tenzij er sprake is van gevaar voor de openbare orde.
De vergunning tot verblijf wordt verleend onder de beperking: 'toegelaten als alleenstaande minderjarige asielzoeker'. Het verrichten van arbeid is niet toegestaan.
De vergunning tot verblijf wordt voor de duur van één jaar verleend, waarna de geldigheidsduur met tweemaal een jaar kan worden verlengd. Dit geldt ook voor die gevallen waarbij de minderjarige gedurende de looptijd van drie jaar meerderjarig wordt.
Indien gedurende deze periode van in totaal drie jaar nieuwe informatie over ouders
enlof verwanten beschikbaar komt, waaruit zou blijken dat er eventuele mogelijkheden tot opvang in het land van herkomst bestaan, kan na onderzoek wordenoverwo74 - B7
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gen om tcit intrekking of niet-verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning
tot verblijf 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 vergunning tot verblijf zonder beperking worden verleend.
13.8

e

Uitreiking beschikking met betrekking tot een alleenstaande
minderjarige asielzoeker

De uitreiking van de beschikking geschiedt aan de wettelijke vertegenwoordiger van
de alleenstaande minderjarige asielzoeker, met inachtneming van het gestelde in art.
53 Vb, volgens onderstaande procedure.
a. De uit te reiken beschikking wordt door de IND verzonden aan de korpschef van de
politieregio waarbinnen de minderjarige verblijft.
b. VervoIgens neemt de korpschef contact op met de wettelijke vertegenwoordiger om
binnen een redelijke termijn een afspraak te maken omtrent de uitreiking van de
beschikking aan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.
Een beschikking die niet in persoon kan worden uitgereikt, wordt bij aangetekende
brief gezonden aan het adres van de wettelijke vertegenwoordiger.
Ingeval van alleenstaande minderjarige asielzoekers die op het moment van indiening
van de asielaanvraag 17,5 jaar of ouder zijn en waarbij de beschikking kan worden uitgereikt voordat de asielzoeker 18 jaar wordt, geschiedt de uitreiking aan de minderjarige zelf' in aanwezigheid van een rechtshulpverlener.
13.9

Uitzetting

Indien de aanvragen om toelating van de alleenstaande minderjarige asielzoeker niet
zijn ingewilligd en er een last tot uitzetting is gegeven, dient de minderjarige te worden veiwijderd.
Alvorens deze verwijdering wordt geëffectueerd, moet contact worden opgenomen
met de IND.
13.10

Bevoegdheid tot intrekking dan wel niet-inwilliging van de
aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning
tot verblijf

Indien de korpschef aanleiding ziet de vergunning tot verblijf onder de beperking
'toegelaten als alleenstaande minderjarige asielzoeker' in te trekken, dan wel de aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning niet in te willigen, moet hij een bijzondere aanwijzing vragen aan de Minister van Justitie.

Sdii J&F - VC (oktober 1994, Aanv. 12)

B7113.1 0

Asielzoekers en vliichtelingen

Sdu 1&F - VC (oktober 1994, Aanv. 12)

