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Inleiding

Hieronder treft u aan het hoofdstuk
betreffende de beoordeling van asiel-
aanvragen van personen van
Angolese nationaliteit. De aanleiding
en achtergrond van deze wijziging
zijn in de tekst opgenomen.

Algemene uitgangspunten

Hieronder worden indicaties gegeven
voor het verlenen van een verblijfs-
vergunning. Deze indicaties zijn géén
criteria: het enkele behoren tot de
desbetreffende categorie impliceert
niet dat per definitie statusverlening
moet plaatsvinden. 

Onderstaand hoofdstuk van de
Vreemdelingencirculaire over het
landgebonden asielbeleid vormt een
uitwerking van het algemene asielbe-
leid zoals dat in de Vreemdelingen-
circulaire is geformuleerd en kan der-
halve niet als een uitzondering op het
algemeen beleid worden geïnterpre-
teerd, tenzij zulks expliciet is vermeld.

Voor de beoordeling of een asiel-
zoeker in aanmerking komt voor een
verblijfsvergunning asiel wordt in de
eerste plaats verwezen naar C1/3, van
de Vreemdelingencirculaire.

Voorts wordt met nadruk gewezen op
de contra-indicaties die zijn geformu-
leerd in C1/5.13 van de Vreemdelin-
gencirculaire.

IND-werkinstructie 202 komt hier-
mee te vervallen.

Wijziging C8 Vc 2000

De tekst van C8/Angola van de
Vreemdelingencirculaire komt als
volgt te luiden:

Beoordeling van asielaanvragen van
personen van Angolese nationaliteit

1. Datum

Deze versie van dit hoofdstuk is vast-
gesteld op 29 juni 2001.

2. Geldigheid

Het beleid is in werking  getreden op
1 juni 2001.

3. Achtergrond 

Op 26 juni 2000 en op 4 mei 2001
heeft de Minister van Buitenlandse
Zaken  ambtsberichten uitgebracht
over de situatie in Angola. 

Naar aanleiding hiervan heeft de
Staatssecretaris van Justitie in een
brief aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer van 1 juni 2001
bericht dat de terugkeer van afgewe-
zen Angolese asielzoekers niet van
een onevenredige hardheid is en dat
overgegaan kan worden tot beëindi-
ging van het uitstel van vertrek
beleid. Dit hoofdstuk bevat de uitvoe-
ringsconsequenties van het door de
Staatssecretaris vastgestelde beleid. 

4. Groeperingen die verhoogde aan-
dacht vragen

4.1  Bevolkingsgroepen
Er zijn geen aanwijzingen dat perso-
nen door de Angolese autoriteiten
worden vervolgd vanwege hun etni-
sche afkomst. Het behoren tot een
specifieke bevolkingsgroep vormt der-
halve geen reden betrokkene in het

bezit te stellen van een verblijfsver-
gunning asiel bepaalde tijd.

4.2  Personen die zich geprofileerd
hebben als politiek tegenstander van
het bewind
Leden van politieke partijen lopen in
beginsel geen gevaar vervolgd te wor-
den door de Angolese autoriteiten
vanwege hun doelstellingen of activi-
teiten. Dit geldt ook voor de politieke
tak van UNITA (Uniao Nacional
para a Independencia Total de
Angola) en FLEC (Frente de
Libertaçao do Enclave de Cabinda)
en voor (vermeende) aanhangers van
deze bewegingen.

Evenwel komt uit het ambtsbericht
van de Minister van Buitenlandse
Zaken naar voren dat politieke oppo-
santen door de Angolese autoriteiten
in de gaten gehouden en lastiggeval-
len kunnen worden. Dit  vormt echter
op zichzelf geen reden om betrokkene
in het bezit te stellen van een ver-
blijfsvergunning asiel bepaalde tijd.
Om voor een verblijfsvergunning asiel
bepaalde tijd op grond van artikel 29,
eerste lid, aanhef en onder a,
Vreemdelingenwet in aanmerking te
komen, dient de betrokkene aanne-
melijk te maken dat de problemen,
die hij van de zijde van de Angolese
autoriteiten heeft ondervonden van-
wege zijn politieke activiteiten, te her-
leiden zijn tot daden van vervolging
zoals bedoeld in het Vluchtelingen-
verdrag.

Indien er aanwijzingen zijn dat arti-
kel 1F van het Vluchtelingenverdrag
van toepassing is, dient conform
C3/10.14 contact te worden opgeno-
men met de unit 1F van de Regionale
Directie Zuid-West.

Nader gehoor 
Voor het nader gehoor kunnen onder
andere de volgende aandachtspunten
van belang zijn:
– wat zijn de doelstellingen van deze
partij, wat is de organisatiestructuur,
wie zijn de leiders, tot welk onderdeel
van de partij behoorde de betrokke-
ne;
– welke activiteiten heeft de betrokke-
ne voor deze partij verricht;

Uit: Staatscourant 16 juli 2001, nr. 134 / pag. 13 1

JU

Beoordeling asielaanvragen van vreemdelingen uit Angola



– hoe zijn de autoriteiten van de acti-
viteiten van de betrokkene op de
hoogte geraakt (dan wel de verwach-
ting dat de autoriteiten hiervan op de
hoogte zullen geraken);
– is sprake geweest van een (eenmali-
ge) willekeurige dan wel een (terugke-
rende) op de persoon van de betrok-
kene gerichte actie van de zijde van
de autoriteiten;
– gelet op eventuele uitsluiting op
grond van artikel 1F  aandacht voor:
de functie, de werkzaamheden en
gedragingen van de betrokken asiel-
zoeker, en de vraag of de betrokkene
zelf mensen heeft gedood, bij het
doden van mensen door anderen aan-
wezig is geweest, dan wel daar (indi-
rect) verantwoordelijk voor was. 

4.3  Leden van rebellenbewegingen
(UNITA/FLEC) en personen uit
gebieden waar rebellenbewegingen
actief zijn
Op 30 november 2000 is een amnes-
tiewet aangenomen, die nog steeds
wordt toegepast. Deze wet is met
name gericht op UNITA- en FLEC-
strijders (hieronder ook begrepen per-
sonen die ingezet zijn als drager, kok
of met andere ondersteunende func-
ties binnen een rebellenbeweging),
maar ook op burgers afkomstig uit
gebieden, waar UNITA of FLEC
onlangs actief zijn geweest. 

In het ambtsbericht van de
Minister van Buitenlandse Zaken van
4 mei 2001 wordt Angola verdeeld in
drie gebieden, te weten het relatief
veilige gebied (het gebied rond
Luanda, met een straal van 50 kilo-
meter), het overgangsgebied (de kust-
gebieden en de provinciale hoofdste-
den), en de relatief onveilige gebieden
(de rest van Angola). Blijkens het
ambtsbericht van de Minister van
Buitenlandse Zaken hebben de
Angolese autoriteiten in principe toe-
gang tot alle gebieden van Angola, en
is er geen gebied aan te wijzen waar
UNITA de macht in handen heeft.

Personen, afkomstig uit het relatief
onveilige gebied of het overgangsge-
bied, die betrokken zijn bij UNITA
of FLEC in gebieden waar deze mili-
ties onlangs actief zijn geweest, lopen
blijkens het ambtsbericht het risico
om slachtoffer te worden van detentie
of executie van de zijde van de lokale
Angolese autoriteiten. Buiten deze
gebieden lopen zij deze risico’s blij-
kens het ambtsbericht van de

Minister van Buitenlandse Zaken ech-
ter in beginsel niet.

Personen, afkomstig uit gebieden
waar UNITA of FLEC onlangs actief
zijn geweest, en van wie geconclu-
deerd wordt dat zij te vrezen hebben
voor vervolging van de zijde van de
lokale autoriteiten hebben in beginsel
een vluchtalternatief buiten dit
gebied. Het is aan de betrokkene om
aannemelijk te maken, dat er in zijn
geval redenen zijn om dit vluchtalter-
natief niet tegen te kunnen werpen.

Personen afkomstig uit gebieden
waar UNITA of FLEC onlangs actief
zijn geweest, die zich beroepen op
vrees voor vervolging door een rebel-
lenmilitie kunnen de bescherming
inroepen van de Angolese autoritei-
ten. Niet is gebleken dat de Angolese
autoriteiten deze bescherming in
beginsel niet kunnen of willen bieden. 

Indien er aanwijzingen zijn dat arti-
kel 1F van het Vluchtelingenverdrag
van toepassing is, dient conform
C3/10.14 contact te worden opgeno-
men met de unit 1F van de Regionale
Directie Zuid-West.

Nader gehoor 
Voor het nader gehoor kunnen onder
andere de volgende aandachtspunten
van belang zijn:
– wat is de organisatiestructuur, wie
zijn de leiders, tot welk onderdeel van
de militie behoorde de betrokkene;
– welke activiteiten heeft de betrokke-
ne voor deze militie verricht;
– hoe zijn de autoriteiten van de acti-
viteiten van de betrokkene op de
hoogte geraakt (dan wel de verwach-
ting dat de autoriteiten hiervan op de
hoogte zullen geraken);
– is sprake geweest van een (eenmali-
ge) willekeurige dan wel een (terugke-
rende) op de persoon van de betrok-
kene gerichte actie van de zijde van
de autoriteiten;
– heeft de betrokkene een beroep
gedaan op de amnestiewet van 30
november 2000; 
– gelet op eventuele uitsluiting op
grond van artikel 1F  aandacht voor:
de functie, de werkzaamheden en
gedragingen van de betrokken asiel-
zoeker, en de vraag of de betrokkene
zelf mensen heeft gedood, bij het
doden van mensen door anderen aan-
wezig is geweest, dan wel daar (indi-
rect) verantwoordelijk voor was. 

4.4  Journalisten
In de grondwet wordt vrijheid van

meningsuiting en persvrijheid gega-
randeerd. In de praktijk houden de
autoriteiten zich daar niet altijd aan.
Journalisten lopen het risico van een
kortdurende detentie, meestal wegens
verdenking van smaad of misdrijven
tegen de staat. Uit het ambtsbericht
komt overigens naar voren dat het
hierbij om aanzienlijk kleine aantallen
gaat.
Om voor een verblijfsvergunning asiel
bepaalde tijd op grond van artikel 29,
eerste lid, aanhef en onder a,
Vreemdelingenwet in aanmerking te
komen, dient de betrokkene aanne-
melijk te maken dat de problemen,
die hij van de zijde van de Angolese
autoriteiten heeft ondervonden van-
wege zijn activiteiten als journalist, te
herleiden zijn tot daden van vervol-
ging, zoals bedoeld in het
Vluchtelingenverdrag.

Nader gehoor
Voor het nader gehoor kunnen onder
andere de volgende aandachtspunten
van belang zijn:
– wat was de functie van de betrok-
kene;
– wat voor soort artikelen schreef de
betrokkene;
– wie zijn de bazen (directeur, hoofd-
en eindredacteur) van de betrokkene
bij het medium;
– kan de betrokkene aangeven hoe
het (technische) productieproces bij
het medium in elkaar zit.

4.5  Vrouwen
Voor de beoordeling van een asielver-
zoek ingediend door een vrouw wordt
verwezen naar C1/3.3.2 en C1/4.2.11.

4.6  Dienstplichtigen en deserteurs
Het normale beleid, zoals weergege-
ven in C1/4.2.12 is van toepassing. 

De straf op dienstplichtweigering of
desertie vormt geen buitenproportio-
nele strafmaat. Op grond hiervan
komt een asielzoeker, die zich beroept
op dienstplichtweigering of desertie,
in beginsel niet in aanmerking voor
een verblijfsvergunning asiel bepaalde
tijd op grond van artikel 29, eerste
lid, aanhef en onder a,
Vreemdelingenwet.

Voorts wordt nog gewezen op de
mogelijkheid om aangepaste burger-
dienst aan te vragen. Tevens is het
mogelijk om zich vrij te kopen voor
de dienstplicht. 

Ten aanzien van Angola heeft zich
niet de situatie voorgedaan dat mili-
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taire acties in totaliteit door de inter-
nationale gemeenschap zijn veroor-
deeld als strijdig met de grondbegin-
selen voor humaan gedrag of met de
fundamentele normen die gelden tij-
dens een gewapend conflict.

Bij gedwongen inlijving in het rege-
ringsleger is veelal sprake van een
daad van willekeur, waarbij de aan-
dacht van de autoriteiten niet speci-
fiek op de persoon van de betrokkene
gericht is geweest. Tevens zijn er geen
aanwijzingen dat het verlaten van het
leger na gedwongen inlijving door de
Angolese autoriteiten als een politieke
daad wordt gezien.
Gelet op vorenstaande komen asiel-
zoekers, die zich erop beroepen het
regeringsleger te hebben verlaten na
een gedwongen inlijving, in beginsel
niet in aanmerking voor een verblijfs-
vergunning asiel bepaalde tijd op
grond van artikel 29, eerste lid, aan-
hef en onder a, Vreemdelingenwet.

Gedwongen inlijving door UNITA
of FLEC leidt evenmin tot verlening
van een verblijfsvergunning asiel
bepaalde tijd.
Betrokkene kan hiertegen de bescher-
ming vragen van de Angolese autori-
teiten. Niet is gebleken dat de
Angolese autoriteiten deze bescher-
ming niet kunnen of willen bieden.
Zo kan een beroep gedaan worden op
de amnestiewet van 30 november
2000.

4.7  Schenders van mensenrechten
Zowel leden van het leger, de politie
en de veiligheidsdienst als leden van
rebellenmilities (bijvoorbeeld UNITA
of FLEC) hebben zich in Angola op
grote schaal schuldig gemaakt aan
het schenden van de mensenrechten.
Om die reden dient men er in het bij-
zonder op bedacht te zijn of de
betrokkene zich mogelijk schuldig
heeft gemaakt aan gedragingen als
omschreven in artikel 1F van het
Vluchtelingenverdrag.
Vorenstaande kan ook van belang
zijn bij minderjarigen, aangezien met
name UNITA en FLEC veelvuldig
gebruik hebben gemaakt van kindsol-
daten. 

Indien er aanwijzingen zijn dat arti-
kel 1F van het Vluchtelingenverdrag
van toepassing is, dient conform
C3/10.14 contact te worden opgeno-
men met de unit 1F van de Regionale
Directie Zuid-West.

Nader gehoor
Voor het nader gehoor kunnen onder
andere de volgende aandachtspunten
van belang zijn:
– welke functie had de betrokkene bij
de autoriteiten/militie;
– welke werkzaamheden heeft hij ver-
richt;
– heeft de betrokkene zelf mensen
gedood;
– is de betrokkene bij het doden van
mensen door anderen aanwezig
geweest
– was de betrokkene (indirect) verant-
woordelijk voor het doden van men-
sen door anderen;
–  voor minderjarigen: hoe lang zijn
zij bij de militie geweest, waren zij
gedwongen toegetreden.

5. Bijzondere aandachtspunten

In deze paragraaf wordt ingegaan op
meer algemene omstandigheden die
van belang (kunnen) zijn bij de
beoordeling of de asielzoeker in aan-
merking komt voor een verblijfsver-
gunning asiel. 

5.1  Vlucht- en/of vestigingsalternatief
Het algemene beleid, zoals weergege-
ven in  C1/3.3.3 is van toepassing.

Personen, die afkomstig zijn uit een
gebied waar UNITA of FLEC
onlangs actief zijn geweest, en van
wie geconcludeerd wordt dat zij daar
te vrezen hebben voor vervolging van
de zijde van de lokale Angolese auto-
riteiten, hebben in beginsel een
vluchtalternatief buiten dit gebied, op
grond waarvan zij niet in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning
asiel bepaalde tijd, op grond van arti-
kel 29, eerste lid, aanhef en onder a,
Vreemdelingenwet. Het is aan de
betrokkene om in aannemelijk te
maken dat er in zijn geval redenen
zijn om dit vluchtalternatief niet
tegen te kunnen werpen.

Voor personen van wie geconclu-
deerd wordt dat zij te vrezen hebben
voor vervolging van de zijde van de
centrale Angolese autoriteiten bestaat
in beginsel geen vluchtalternatief.

5.2  Traumatabeleid
Bij personen uit Angola dient reke-
ning gehouden te worden met de
mogelijkheid dat zij traumatische
ervaringen hebben ondervonden, met
name indien zij voor hun vertrek naar
Nederland afkomstig waren uit gebie-

den waar UNITA of FLEC onlangs
actief zijn geweest. 
Indien de betrokkene het bestaan van
traumatische ervaringen aannemelijk
heeft gemaakt, en in redelijkheid van
de betrokkene niet verlangd kan wor-
den dat hij terugkeert naar Angola,
kan hij in aanmerking komen voor
een verblijfsvergunning asiel bepaalde
tijd, op grond van artikel 29, eerste
lid, aanhef en onder c, Vreemdelin-
genwet.
Het algemene beleid, zoals weergege-
ven in C1/4.4 is hierbij van toepas-
sing. 

5.3  Opvangmogelijkheden minderjari-
gen en bijzonderheden met betrekking
tot het beleid inzake alleenstaande
minderjarige vreemdelingen
Zie C2/7 en C5/24. Het normale
beleid is van toepassing.
In het ambtsbericht van de Minister
van Buitenlandse Zaken wordt
gemeld dat minderjarigen, die niet
vergezeld worden door hun ouders of
wettige vertegenwoordiger, bij uitreis
in het bezit dienen te zijn van een
door de ouders ondertekende verkla-
ring van toestemming voor uitreis.
Het is mede hierom onwaarschijnlijk
dat een kind zonder de steun van
familie een Europees land zou kun-
nen bereiken. Hierbij is tevens van
belang dat een vliegreis naar Europa
veel geld kost en een paspoort en
(Schengen)visum voor de reis ver-
plicht is.

De Minister van Buitenlandse
Zaken heeft te kennen gegeven dat op
dit moment in Angola geen adequate
opvang van minderjarigen van over-
heidswege of in weeshuizen kan
plaatsvinden. Voorts kan door
Buitenlandse Zaken alleen onderzoek
worden verricht naar opvang in
Luanda.

Eerste en nader gehoor
Voor het eerste en nader gehoor kun-
nen onder andere de volgende aan-
dachtspunten van belang zijn:
– was de betrokkene bij zijn uitreis in
het bezit van de benodigde papieren
en uitreistoestemming van zijn
ouders;
– waar zat de betrokkene op school
(naam en adres); in welke klas en
jaargang;
– wat was de naam van de groep
(‘turma’) waartoe de betrokkene
behoorde;
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– wat was het leerling-nummer van
de betrokkene;
– in welke periode volgde de betrok-
kene lessen;
– verrichtte de betrokkene werk; zo ja
wat voor werk en wie was de werkge-
ver. 

5.4  Driejarenbeleid
Van 20 augustus 1998 tot 1 april
2001 heeft voor Angola een uitstel-
van-vertrek-beleid gegolden om
beleidsmatige redenen. Deze periode
dient in voorkomende gevallen te
worden meegerekend als relevant
tijdsverloop. 
Het algemene beleid, zoals weergege-
ven in C2/9, is verder van toepassing.

5.5  Legale uitreis
Via het Ministerie van Buitenlandse
Zaken is vernomen dat veel
Angolezen naar Europa reizen, voor-
zien van een Schengenvisum, afgege-
ven door de Portugese autoriteiten. 
Gelet hierop dienen de asielaanvragen
van Angolezen gecontroleerd te wor-
den op mogelijke visum-verlening
door de Portugese autoriteiten.

Bij een positief antwoord zal ten
eerste moeten worden bezien of een
Dublin-claim tot de mogelijkheden
behoort.
Ten tweede zal een positief antwoord
van de Portugese autoriteiten tot de
conclusie leiden dat de betrokkene op
legale wijze Angola is uitgereisd.
Een legale, gecontroleerde uitreis via
de luchthaven te Luanda kan gelden
als contra-indicatie bij de beoordeling
of de betrokkene op grond van
gegronde vrees voor vervolging in
aanmerking komt voor een verblijfs-
vergunning asiel bepaalde tijd.
Hierbij is mede van belang dat
Angolezen in beginsel vrij het land in
en uit kunnen reizen. Voorts is de
controle bij de uitreis via de luchtha-
ven te Luanda streng, zowel door de
Angolese autoriteiten als door lucht-
vaartmaatschappijen.

6. Procedurele aspecten

6.1  Gehoor
Gelet op de mogelijkheid dat niet uit
Angola afkomstige personen zich
voordoen als Angolese asielzoeker
dienen ter verificatie in het gehoor
algemene vragen gesteld te worden
over Angola.

6.2  Taalanalyse
In zaken van asielzoekers uit Angola
is het mogelijk om een taalanalyse
aan te vragen ter vaststelling van de
identiteit of herkomst van een asiel-
zoeker. Taalanalyse kan op dit
moment worden uitgevoerd voor de
Portugese taal, de officiële taal in
Angola. 
Het Portugees in Angola is taalkun-
dig te onderscheiden van het
Portugees dat gesproken wordt in bij-
voorbeeld Portugal, Brazilië, of
Kaap-Verdië.

Met het oog op het uitvoeren van
taalanalyses is het van belang dat in
het eerste gehoor en eventueel nader
gehoor gevraagd wordt welke talen
de betrokkene allemaal spreekt. Het
gaat hier zowel om de taal, die de
betrokkene dagelijks in en om het
huis gebruikt, als ook om andere
talen die hij meer of minder machtig
is.

7. Terugkeer en uitzetting 

7.1  Uitzettingsbeleid 
Naar Angola wordt verwijderd.

Er zijn met betrekking tot de terug-
keer van uitgeprocedeerde asielzoe-
kers geen aanwijzingen dat zij in
Luanda het risico lopen anders te zul-
len worden behandeld dan anderszins
inreizende Angolezen. Ook zijn er
geen aanwijzingen dat zij problemen
zullen ondervinden als gevolg van
hun asielaanvraag in het buitenland.

Tussen 20 augustus 1998 en 1 april
2001 is aan uitgeprocedeerde
Angolese asielzoekers uitstel van ver-
trek verleend om beleidsmatige rede-
nen. Gelet op de beslissing van de
Staatssecretaris van Justitie dat
Angolezen (weer) voor verwijdering
in aanmerking komen, dient dit uit-
stel van vertrek te worden ingetrok-
ken. 
Op de beslissing tot intrekking van
het uitstel van vertrek is artikel 72
Vreemdelingenwet van toepassing.
Niet van toepassing zijn de artikelen
73, 75 en 79  Vreemdelingenwet, aan-
gezien het hier niet handelt om een
afwijzing van een aanvraag of intrek-
king van een verblijfsvergunning.
Voor wat betreft opschortende wer-
king en hoorplicht wordt derhalve
verwezen naar de artikelen 6:16, 7:2
en 7:3 Algemene wet bestuursrecht.

Indien op het bezwaarschrift in de
oorspronkelijke procedure is bepaald
dat uitzetting hangende de behande-
ling van het bezwaarschrift niet ach-

terwege diende te blijven, dan dient
het uitstel van vertrek te worden
ingetrokken. Zie hiervoor ook  IND-
werkinstructie 242 over de wijze van
opheffen van uitstel van vertrek.

Het is raadzaam in individuele pro-
cedures eerst het uitstel van vertrek in
te trekken, alvorens op een nog open-
staand bezwaarschrift op de oor-
spronkelijke asielaanvraag te beslis-
sen. 

De behandeling van het bezwaar-
schrift tegen de beslissing het uitstel
tot vertrek in te trekken kan vervol-
gens gecombineerd worden met het
nog openstaande bezwaarschrift. 

De behandeling van het bezwaar-
schrift gericht tegen de beslissing het
uitstel van vertrek in te trekken mag
de betrokkene niet hier te lande
afwachten. 

Aangezien uitstel van vertrek in
beginsel slechts is verleend in zaken
waarin schorsende werking is onthou-
den aan het ingediende bezwaar- of
beroepschrift, en door de intrekking
van het uitstel van vertrek deze pro-
cedure weer openvalt, kan de betrok-
kene een voorlopige voorziening aan-
vragen, waarvan hij in beginsel de
behandeling hier te lande mag
afwachten. 
Indien op het bezwaarschrift in de
oorspronkelijke procedure nimmer is
bepaald of uitzetting al dan niet ach-
terwege diende te blijven en indien
het oorspronkelijke bezwaarschrift
langer dan 6 maanden geleden is
ingediend, dient uitzetting hangende
het oorspronkelijke bezwaarschrift
alsnog achterwege te blijven. Met toe-
passing van artikel 32, eerste lid,
Vreemdelingenwet (oud) is het ver-
leende uitstel van vertrek beëindigd. 

Ook indien de betrokkene reeds in
beroep of uitgeprocedeerd is, kan hij
tegen de dreigende uitzetting vanwege
de intrekking van het uitstel van ver-
trek een voorlopige voorziening aan-
vragen.

7.2  Categoriale bescherming
Asielzoekers uit Angola komen niet
in aanmerking voor een verblijfsver-
gunning asiel op grond van artikel
29, eerste lid, aanhef en onder d,
Vreemdelingenwet (zie  C1/4.5).

7.3  Besluit- en vertrekmoratorium
Ten aanzien van asielzoekers uit
Angola is geen besluit genomen in de
zin van artikel 43  en/of  artikel 45,
vierde lid, Vreemdelingenwet
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7.4  Praktische aspecten terugkeer
De Angolese autoriteiten wensen
tevoren op de hoogte te worden
gesteld van een op handen zijnde
repatriëring. Terugkerende Angolezen
dienen in ieder geval in het bezit te
zijn van een geldige identiteitskaart
om hun Angolese identiteit te kunnen
aantonen. Deze is bij de Angolese
vertegenwoordiging verkrijgbaar op
vertoon van een geboorteakte en na
overhandiging van pasfoto’s en leges.

Tot slot

Bovenstaand hoofdstuk zal zo spoe-
dig mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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