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1. Inleiding

1.1  Achtergrond, geldigheid en ver-
houding tot bestaande werkinstructies 

Op 9 april 2001 heeft de Minister van
Buitenlandse Zaken een ambtsbericht
uitgebracht over de positie van min-
derjarigen in China (zelfredzaamheid,
opvang en terugkeer). Op 28 augustus
2000 heeft de Minister van
Buitenlandse Zaken een ambtsbericht
uitgebracht over de algemene situatie
in China. 
Eerder heeft het ministerie van
Buitenlandse Zaken diverse ambtsbe-
richten met betrekking tot deelaspec-
ten van China uitgebracht:
23 januari 1998 over ama’s. 
21 februari 1998 over geboortebeper-
king. 
16 maart 1998 over dienstplicht. 
15 april 1998 over republiekvlucht. 
30 oktober 1998 over geboortebeper-
king. 
5 november 1998 over dienstplicht en
desertie.

Het ambtsbericht van 28 augustus
2000 bevat in vergelijking met de
voorgaande berichten met betrekking
tot aanhangers van de Falun Gong
nieuwe informatie en met betrekking
tot de opvang van alleenstaande min-
derjarige asielzoekers gewijzigde
informatie. 

Deze werkinstructie is vanaf heden
van kracht. Deze bevat zowel de uit-
voeringsconsequenties van het door
de Staatssecretaris op basis van de
ambtsberichten vastgestelde beleid als
bijzondere aanwijzingen voor de
behandeling van Chinese AMA’s. 

De tot dusver gevolgde procedure
voor Chinese AMA’s wordt in het
kader van een pilot van geïntensiveer-
de onderzoeken anders. Over een jaar
na bekendmaking van deze instructie
wordt deze pilot geëvalueerd. 

Met ingang van 15 april 2001 wor-
den individuele (verificatie-)onderzoe-
ken via het ministerie van
Buitenlandse Zaken naar de identiteit
en de adequate opvang  ten behoeve
van Chinese AMA’s geïntensiveerd.
Deze onderzoeken leiden er niet toe,
dat de betrokkene als asielzoeker bij
de Chinese autoriteiten bekend raakt.

Teneinde deze identiteitsonderzoe-
ken zo goed mogelijk te laten slagen,
dienen alle Chinese AMA’s die een
asielaanvraag indienen, zo vroeg
mogelijk in de procedure de als bijla-
ge 2 bijgevoegde vragenlijst in
Chinese karakters in te vullen. 

Deze lijst dient met een Chinese
tolk nagelopen te worden op volledig-
heid van de ingevulde (adres)gege-
vens. Aan de hand van de controle-
vragen en van de aanvullende
documentatie worden met de AMA
zoveel mogelijk ten dienste van het
onderzoek verifieerbare elementen
verzameld. 

In hoofdstuk 3 en in de bijlagen
wordt deze AMA-procedure verder
uitgewerkt. 

Daarnaast is in overleg met het
ministerie van Buitenlandse Zaken
besloten tot een nieuwe werkwijze
voor wat betreft de wijze waarop
over de onderzoeksresultaten door
Buitenlandse Zaken wordt gerappor-
teerd. In verband hiermee dienen met
ingang van 9 november 2001 alle
Chinese zaken waarin Buitenlandse
Zaken verzocht wordt om onderzoek
te doen door tussenkomst van de
GKG/Landendesk te worden voorge-
legd. De eerdere in werkinstructie 245
beschreven procedure, waarbij
Chinese AMA-zaken direct aan
Buitenlandse Zaken dienden te wor-
den gezonden, komt hiermee derhalve
te vervallen.
Zie voor deze nieuwe werkwijze
tevens hoofdstuk 3.

N.B. IND-werkinstructie nr. 245
komt hiermee te vervallen.

1.2  Algemene uitgangspunten

In deze werkinstructie worden indica-
ties gegeven voor het verlenen van
vergunning voor asiel. Deze indicaties
zijn géén criteria: het enkele behoren
tot de desbetreffende categorie impli-
ceert niet dat per definitie statusverle-
ning moet plaatsvinden. 

De beoordeling of betrokkene in
aanmerking komt voor een vergun-
ning asiel vindt plaats ná vaststelling
of de verklaringen geloofwaardig zijn.
Bij de vaststelling van de geloofwaar-
digheid van de verklaringen speelt
ook het toerekenbaar ontbreken van
documenten een rol. 

Vervolgens dient de zwaarwegend-
heid van de gevreesde/te vrezen
gebeurtenissen bij de beoordeling of
tot statusverlening wordt overgegaan
te worden betrokken. Bij een beroep
op vluchtelingschap geldt in het bij-
zonder dat degenen van wie vervol-
ging wordt gevreesd op de hoogte
moeten zijn of kunnen geraken van
de omstandigheden waarop de asiel-
zoeker zich beroept.
Bij de beoordeling van de vraag of de
asielzoeker hier te lande in aanmer-
king komt voor een vergunning asiel
dient de asielzoeker het tijdsverloop
dat is gelegen tussen de gebeurtenis-
sen die aanleiding vormden om het
land van herkomst te verlaten en het
moment van het daadwerkelijk ver-
trek te verklaren. 

2. Beoordeling van asielaanvragen van
vreemdelingen van Chinese nationali-
teit

2.1  Groeperingen die verhoogde aan-
dacht vragen 

2.1.1  Aanhangers van Falun Gong en
van Zhong Gong
De Minister van Buitenlandse Zaken
geeft in het ambtsbericht van 28
augustus 2000 voor het eerst informa-
tie over de Falun Gong. De spirituele
beweging Falun Gong is op 22 juli
1999 verboden. Verboden werd ook

Uit: Staatscourant 8 november 2001, nr. 217 / pag. 12 1

JU

Werkinstructie IND nr. 245A China



het deelnemen aan bijeenkomsten of
demonstraties, het voeren van propa-
ganda voor de Falun Gong of het
aanzetten van het publiek tot het ver-
storen van de openbare orde. 

Op 30 oktober 1999 werden bij wet
religieuze sekten verboden die onder
het mom van religie, Qigong of in een
andere illegale vorm de sociale orde
verstoren of het leven van anderen in
gevaar brengen. Dit gold voor de
Falun Gong en voor de Zhong Gong-
bewegingen. Gewone leden zullen in
beginsel niet vervolgd worden, maar
de leiders of kernleden worden
bedreigd met bestraffing volgens arti-
kel 300 van het Chinese wetboek van
strafrecht. Tegen gewone leden die na
een eerdere spijtbetuiging toch door-
gaan met hun activiteiten onderneemt
de  overheid wel strafrechtelijke ver-
volging.  
Extra aandacht verdienen de leiders
van Falun Gong die tevens bij de
regeringspartij, de CPP,  een hoge
functie hebben vervuld. 
In geval de beoordeling van het asiel-
relaas leidt tot de conclusie dat aan-
nemelijk is dat de betrokkene in
China strafrechtelijk vervolgd zal
worden, kan sprake zijn van vluchte-
lingrechtelijke vervolging. Daarbij
moet dan wel de aard en omvang van
de activiteiten in aanmerking worden
genomen. De Falun Gong kent nl.
miljoenen aanhangers onder de
Chinese bevolking en niet al die mil-
joenen zullen vervolgd worden.
Degenen die spijt betuigen en afzien
van verdere activiteiten, worden niet
vervolgd. 

2.1.2  Politieke dissidenten en mensen-
rechtenactivisten
Indien politieke dissidenten en men-
senrechtenactivisten als zodanig
bekend zijn bij de Chinese autoritei-
ten, is onveranderd aannemelijk dat
zij vervolgd worden in de zin van het
Verdrag. Hierbij kan gedacht worden
aan bijv. de leiders van oppositiepar-
tijen en van de studentenopstanden in
1989 in China. 

2.1.3  Religieuze vervolging
China erkent alleen een officiële
katholieke kerk en een officiële prote-
stantse kerk. Aanhangers van onoffi-
ciële kerken en Boeddhisten uit Tibet
worden onveranderd vervolgd op
grond van hun geloofsovertuiging
indien zij als zodanig bekend zijn bij
de autoriteiten.

2.1.4  Etnische minderheden
Etnisch Mongoolse Binnen-Mongolen
worden niet vervolgd of gediscrimi-
neerd bij terugkeer zolang zij zich
houden aan de regels die in Binnen-
Mongolië gelden. Actieve separatisten
worden strafrechtelijk vervolgd. 

In het westen van China in
Xinjiang leven de Turkse Oeigoeren
(moslims). Actieve separatisten onder
de Turkse Oeigoeren (Uighur) wor-
den strafrechtelijk vervolgd. 

Van geval tot geval moet beoor-
deeld worden in hoeverre deze straf-
rechtelijke vervolging is aan te mer-
ken als vervolging in de zin van het
Vluchtelingenverdrag op grond van
politieke overtuiging. 

2.1.5  Illegaal geboren kinderen
In het kader van de éénkindpolitiek
gelden regels. Onveranderd geldt dat
illegaal geboren kinderen niet worden
achtergesteld bij kinderen die na toe-
stemming van de autoriteiten zijn
geboren en opgenomen in een gezin. 
De autoriteiten zijn verplicht het kind
te registreren. Registratie van het
kind vindt plaats indien de ouders
hierom vragen, maar het kan voorko-
men dat dan wel betaling van een
boete verlangd wordt. Deze boete is
niet aan te merken als een daad van
vervolging in de zin van het voor-
noemde Verdrag. 
Registratie betekent dat ook kinderen
die in strijd met de éénkindpolitiek
zijn geboren, in aanmerking komen
voor overheidsvoorzieningen op het
gebied van onderwijs en medische
zorg. Ouders die zich niet aan het
éénkindbeleid houden kunnen de
voordelen van stimuleringsmaatrege-
len mislopen, waaronder premies bij
medische zorg of voorrang bij plaat-
sing op kinderopvang en school. Dit
is echter onvoldoende om tot ver-
blijfsaanvaarding over te gaan. 

2.1.6  Gedwongen abortus/sterilisatie
Het ambtsbericht meldt dat het rege-
ringsbeleid thans erop gericht is alle
dwangmaatregelen uit te bannen. In
ten minste één provincie zouden ze
nog voorkomen.
Beroepen op de Chinese éénkindpoli-
tiek leveren in beginsel geen grond op
voor het oordeel dat sprake kan zijn
van vluchtelingschap. 
Onveranderd geldt dat indien een
asielzoeker kan aantonen dat de
gestelde maatregelen (gedwongen
abortus/sterilisatie) zijn te herleiden

tot één van de verdragsgronden, er
mogelijk sprake kan zijn van gegron-
de vrees voor vervolging en kan de
asielzoeker in aanmerking komen
voor een verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd op grond van arti-
kel 29, eerste lid, onder a, Vreemde-
lingenwet.

Concrete aanwijzingen (bijvoor-
beeld door overlegging van authentie-
ke documenten) dat betrokkene na
terugkeer daadwerkelijk zal worden
onderworpen aan gedwongen sterili-
satie of abortus, kunnen leiden tot de
conclusie dat een reëel gevaar voor
schending van artikel 3 EVRM aan-
wezig is. In dat geval wordt een ver-
blijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd verleend op grond van artikel 29,
eerste lid, onder b, Vreemdelingen-
wet. 

Over de éénkindpolitiek heeft de
Raad van State zich uitgelaten in uit-
spraken van 7 november 1996 en 22
september 1997. 

2.1.7  Dienstplichtigen en deserteurs
Het normale beleid is van toepassing
(zie o.a. REK 12 april 1995). Uit het
ambtsbericht van het ministerie van
Buitenlandse Zaken van 5 november
1998 blijkt dat veel Chinezen niet
voor dienstplicht worden opgeroepen
en dat dienstplichtigen die in de grote
steden woonachtig zijn, veelal van de
dienstplicht zijn vrijgesteld. 

2.2  Bijzondere aandachtspunten 

In deze subparagraaf 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.

2.2.1  Vlucht- en/of Vestigingsalterna-
tief
Het normale beleid is van toepassing.

2.2.2  Traumatabeleid
C 1/4.4.2 Vreemdelingencirculaire is
van toepassing. Slachtoffers van men-
senhandel of van kinderhandel in
China (niet daarbuiten) dienen expli-
ciet aan dit beleid te worden getoetst. 
Voor het overige zijn er met betrek-
king tot China geen bijzonderheden.

2.2.3  Opvangmogelijkheden minderja-
rigen/bijzonderheden ama-beleid
Op 9 april 2001 heeft de Minister van
Buitenlandse Zaken een ambtsbericht 
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uitgebracht over de positie van min-
derjarigen in China (zelfredzaamheid,
opvang en terugkeer). Op grond van
deze informatie wordt geconcludeerd
dat in China adequate opvang voor
Chinese minderjarigen aanwezig is,
ongeacht de leeftijd van de Chinese
minderjarige vreemdeling. Dit heeft
tot gevolg dat voor Chinese alleen-
staande minderjarige asielzoekers ade-
quate opvang in China voorhanden is
en dat zij dus niet in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning
op grond van het speciale beleid inza-
ke alleenstaande minderjarige asiel-
zoekers. 
TBV 2001/34 Nieuw beleid inzake
Chinese minderjarige asielzoekers is
van toepassing.

2.2.4  Driejarenbeleid/relevant tijdsver-
loop
Geen bijzondere termijnen. 

2.2.5  Het oude beleid
Chinezen die op het moment van het
verschijnen van werkinstructie 113
uitgeprocedeerd waren, kunnen geen
beroep doen op het in werkinstructie
113 neergelegde beleid. Deze gold
alleen voor lopende procedures. 

2.2.6  Republiekvlucht/asielaanvraag
Republiekvlucht is op zichzelf onvol-
doende reden om tot statusverlening
over te gaan. 
Er zijn geen aanwijzingen dat het
aanvragen van asiel in het buitenland
leidt tot strafrechtelijke vervolging of
tot anderszins speciale aandacht van
de kant van de autoriteiten. 

3. Procedurele aspecten

3.1.1  Vragenlijst in Chinese karakters
In het kader van de intensivering van
de onderzoeksaanvragen aan het
ministerie van Buitenlandse Zaken is
ten behoeve van het identiteitsonder-
zoek van AMA’s een vragenlijst ont-
wikkeld. 
Ter vaststelling van de identiteit en
de nationaliteit dient iedere Chinese
AMA zelf de vragenlijst voor vreem-
delingen uit China, conform bijlage 2,
met de hand in Chinese karakters in
te vullen. Het is van belang dat de
Chinese minderjarige de vragenlijst
zelf invult, omdat aan de hand van
het handschrift bijvoorbeeld af te lei-
den valt of de vreemdeling al dan niet
onderwijs heeft genoten. Indien het
om een of andere reden niet mogelijk

is dat de minderjarige zelf de vragen-
lijst invult, dan kan de tolk, onder
vermelding hiervan, de vragenlijst
invullen. Het is voorts van belang dat
de juiste vragenlijst wordt ingevuld.
De vragenlijst volgens model D 41/1
dient niet gebruikt te worden. 

Aandachtspunten: 
– Het is de bedoeling, dat de vragen-
lijst vol komt te staan met bestaande
adressen en dat deze adressen met
zoveel mogelijk lokatieschetsen wor-
den aangevuld. 
– De adressen dienen opgebouwd te
zijn zoals beschreven in het ambtsbe-
richt van de Minister van
Buitenlandse Zaken over China van
2000 op de pagina’s 17 en 59. 
– Bijlage 3 geeft verdere aanwijzingen
over de vermelding van de familiena-
men, het belang van lokatieschetsen,
het belang van controles van de ver-
strekte gegevens aan de hand van
andere documentatie (atlassen, kalen-
ders etc.) in het bijzijn van betrokke-
ne. 
– De bijlage geeft voorts controlevra-
gen, ook in verband met eventuele
werkgevers van een 16- of 17-jarige
AMA. 

NB. Een recente pasfoto van de asiel-
aanvrager dient in het dossier aanwe-
zig te zijn, en bij de vragenlijst
gevoegd te worden. De pasfoto is
mede van belang voor het opsporen
van de ware identiteit door lokaal
onderzoek via Buitenlandse Zaken. 

De vragenlijst dient zo vroeg mogelijk
in het proces te worden ingevuld: in
het AC of uiterlijk tijdens het nader
gehoor. 
Zoveel mogelijk wordt de vragenlijst
ingevuld tijdens de eerste fase van het
gehoor in het AC. De vragenlijst sluit
aan bij het automatische registratie-
systeem van de IND voor dit proces
(IDEA). 

Er zijn omstandigheden denkbaar
waarbij het minder gewenst is de vra-
genlijst al in het AC-proces te laten
invullen, bijv. bij pieken in de
instroom of indien een tolk niet live
en niet per fax bereikbaar is, of
indien er aanwijzingen zijn dat de
aanvraag in het AC op andere gron-
den kan worden afgehandeld, bijv. in
geval van evidente meerderjarigheid.
Komt het dan niet tot afdoening, dan
wordt de vragenlijst later in het pro-
ces, vóór of tijdens het nader gehoor,
alsnog ingevuld. 

3.1.2  Onderzoek naar de
identiteit/opvang
In principe wordt na het invullen van
de Chinese vragenlijst (3.1.1.) in alle
AMA-aanvragen onderzoek via
Buitenlandse Zaken ingesteld, tenzij
de AMA:
evident meerderjarig is;
aantoonbaar via een Dublinland inge-
reisd is (of om andere redenen de
aanvraag niet inhoudelijk behoeft te
worden behandeld); 
weigert mee te werken aan het onder-
zoek.

In het geval van ongedocumenteer-
de 16- of 17-jarige AMA’s is onder-
zoek geïndiceerd, hetzij in het belang
van de toelating, hetzij in het belang
van de terugkeer naar China en de
daaraan voorafgaande beëindiging
van de opvang als alleenstaande min-
derjarige in Nederland. 

In geval van gedocumenteerde
AMA’s wordt, mits een inhoudelijke
behandeling van de aanvraag is geïn-
diceerd (bijv. geen Dublin-claimindi-
caties), onderzoek gevraagd aan het
ministerie van Buitenlandse Zaken
naar de authenticiteit van de docu-
menten.

Zie voor de wijze van voorlegging
van zaken aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken hieronder, par.
3.1.4. 

3.1.3  (AC-)afdoening: Weigering aan
onderzoek mee te werken 
Indien een AMA ongedocumenteerd
is en niet meewerkt aan het verstrek-
ken van verifieerbare elementen, kan
geen identiteitsonderzoek worden
ingesteld. Het is dan ook niet zinvol
hiertoe een aanvraag bij Buitenlandse
Zaken in te dienen. De verblijfsver-
gunning regulier onder de beperking
‘verblijf als alleenstaande minderjari-
ge vreemdeling’ kan in dit geval
beleidsmatig worden geweigerd. In
het geval de betrokkene de medewer-
king bij het onderzoek weigert, is
eveneens een grond om de aanvraag
af te doen, ook in het AC (na een
nader gehoor). 

Van weigering mee te werken aan
het onderzoek is sprake als betrokke-
ne niet minimaal drie referenties uit
zijn Chinese leefomgeving weet te
omschrijven (in Chinese karakters): 
zijn eigen adres (betrokkene dient dit
zo nauwkeurig mogelijk te omschrij-
ven en te tekenen, dat het bij lokaal
onderzoek zonder moeite te vinden
is), 
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het adres van zijn school of tenminste
de routebeschrijving vanuit zijn
woonhuis naar het gebouw toe, opdat
deze route na te lopen is,
een adres van zijn keuze van bijv. een
familielid of van een winkel of van
een speelveldje waar hij vaak van zijn
huis uit naar toe is gegaan, zo moge-
lijk het volledige adres of tenminste
een nauwkeurige routebeschrijving
vanuit zijn woonhuis opdat deze
route na te lopen is. In geval de
betrokkene zegt nooit naar school te
zijn geweest, dient hij nog een tweede
adres naar keuze te noemen van een
plaats waar hij dan wel naar toeging. 

De meeste Chinese minderjarigen
hebben ten minste enkele jaren onder-
wijs gehad en kunnen dus schrijven
en zelf de vragenlijst invullen. In
geval de AMA de vragenlijst weigert
in te vullen omdat hij stelt analfabeet
te zijn, dan kan de tolk op zijn aan-
wijzingen de juiste Chinese karakters
schrijven in de vragenlijst. Het
Chinese schrift kent weliswaar ver-
schillende karakters voor woorden die
hetzelfde klinken (homoniemen),
maar de Chinese taal biedt op zich
voldoende mogelijkheden voor de
AMA om de tolk behulpzaam te zijn
bij zijn keuze van de juiste Chinese
karakters. Dit geldt met name voor
de plaatsnaam van herkomst van de
AMA en voor andere aanduidingen
van plaatsnamen. Alle delen waaruit
de plaatsnamen in China zijn samen-
gesteld, hebben nl. een actuele beteke-
nis, bijv. Bei + jing. De AMA kan –
ook als hij analfabeet is – uitleggen
wat de betekenissen zijn van ‘Bei’ en
van ‘jing’. De tolk kiest op basis van
die uitleg de juiste schrijfwijze.  
Ook van een analfabeet kan voorts
verwacht worden dat hij telefoon-
nummers weet, lokatieschetsen, teke-
ningen van zijn huis en van zijn
school kan maken en dat hij een rou-
tebeschrijving kan geven vanuit zijn
huis naar zijn diverse relaties. 

In geval van weigering kan zijn
asielaanvraag na leeftijdsonderzoek in
het AC worden afgedaan.

Om vast te stellen of betrokkene in
Nederland opvang behoeft hangende
de verdere procedure, zal als regel
eerst leeftijdsonderzoek geïndiceerd
zijn.
Indien naast het feit dat betrokkene
medewerking weigert er ook andere
aanwijzingen zijn die op evidente
meerderjarigheid wijzen, dan wordt

hem geen leeftijdsonderzoek aangebo-
den. 

3.1.4  Vragenlijst invullen en onder-
zoek starten na AC 
Is een onderzoek via Buitenlandse
Zaken voor een AMA geïndiceerd,
maar komt het AC er onverhoopt
niet aan toe de vragenlijst te laten
invullen en/of onderzoeksaanvraag te
verzenden, dan dient het AC op de
kaft van het AMA-dossier aan te
geven dat de regionale directie ter-
stond na ontvangst van het dossier
onderzoek aan Buitenlandse Zaken
vraagt. 

Blijkt bij de behandeling van het
dossier door de regionale directie bij
die gelegenheid, of bij de voorberei-
ding van het nader gehoor, dat de
AMA ongedocumenteerd is en in het
AC nog geen vragenlijst in Chinese
karakters heeft ingevuld, dan dient
alsnog conform 3.1.1. e.v. gehandeld
te worden. 

3.1.5  Onderzoek naar het vluchtrelaas
Indien in het AC de vragenlijst in
Chinese karakters is ingevuld bij het
eerste deel van het AC-proces en het
onderzoek bij Buitenlandse Zaken is
aangevraagd, wordt de Chinese AMA
op een later moment in het proces
nader gehoord omtrent zijn asielmo-
tieven.

Voor alle Chinese asielzoekers geldt
dat het ministerie van Buitenlandse
Zaken via de Nederlandse vertegen-
woordiging ook onderzoek naar de
asielmotieven kan verrichten voor
heel China (uitgezonderd Tibet). Ook
deze onderzoeken dienen zo vroeg
mogelijk in de procedure te worden
gestart. 

3.1.6  Procedure voor het aanvragen
van BZ-onderzoeken
Teneinde tot een verdere versnelling
van de procedure te komen is het vol-
gende besloten. Deze procedure treedt
9 november 2001 in werking.

In alle Chinese zaken waarin het
ministerie van Buitenlandse Zaken
gevraagd wordt om onderzoek te
doen, dient de zaak door de IND
regio eerst aan GKG/Landendesk te
worden voorgelegd. Het betreft hier
dus zowel AMA-zaken als ‘gewone’
Chinese zaken. De eerdere instructie
dat verzoeken om onderzoek in
Chinese AMA-zaken door de IND-
regio direct aan het ministerie van

Buitenlandse Zaken dienen te worden
verzonden, komt hiermee dus te ver-
vallen. 

Het postadres van
GKG/Landendesk is:
GKG/Landendesk, Postbus 30125,
2500 GC Den Haag. 

De instructie blijft van kracht dat
in beginsel in alle Chinese AMA-
zaken onderzoek door het ministerie
van Buitenlandse Zaken dient te
geschieden. (zie hierboven par. 3.1.2)

De GKG/Landendesk zal controle-
ren of de zaak goed en volledig is
aangeleverd. Voor AMA-zaken is
daartoe met name van belang dat de
juiste vragenlijst is gebruikt, dat deze
volledig is ingevuld en dat een origi-
nele pasfoto bijgevoegd is. Daarnaast
dient de brief met de gestandaardi-
seerde onderzoeksvragen (bijlage 1) te
worden meegezonden. (zie hierboven
par. 3.1.1)

3.1.7  Wijze van rapportage door
Buitenlandse Zaken
Onlangs is besloten dat het ministerie
van Buitenlandse Zaken niet langer
individuele ambtsberichten zal uit-
brengen in Chinese AMA-zaken
waarin verificatie-onderzoeken naar
zuiver feitelijke gegevens gedaan zijn.
Ter versnelling van de procedure zul-
len de Nederlandse vertegenwoordi-
gingen in China in die gevallen een
onderzoeksverslag uitbrengen waarin
de resultaten van het onderzoek ver-
meld staan alsmede de wijze waarop
het onderzoek is verricht. Deze
onderzoeksverslagen worden recht-
streeks aan de IND toegezonden en
zijn daarmee openbaar. 

Het blijft daarnaast in individuele
gevallen mogelijk dat Buitenlandse
Zaken in Chinese AMA-zaken wel
een individueel ambtsbericht uit-
brengt, bijvoorbeeld indien het onder-
zoek verder strekt dan verificatie van
zuiver feitelijke gegevens. 

In ‘gewone’ Chinese zaken (d.w.z.
niet-AMA’s) zal het ministerie van
Buitenlandse Zaken langs de normale
weg – middels een individueel ambts-
bericht – rapporteren.

Deze nieuwe werkwijze heeft geen
gevolg voor de manier waarop de
REK-check wordt uitgevoerd.
Analoog aan de manier waarop de
REK-check op individuele ambtsbe-
richten wordt uitgevoerd, zal deze op
de onderzoeksverslagen worden uitge-
voerd. 
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3.1.8  Afschrift van beslissing aan
Buitenlandse Zaken    
Als resultaat van elk voor de identi-
teitsvaststelling van de AMA
gevraagde onderzoek brengt het
ministerie van Buitenlandse Zaken
hetzij een onderzoeksverslag van de
Nederlandse vertegenwoordiging het-
zij een individueel ambtsbericht uit. 

Het onderzoeksverslag resp. het
ambtsbericht maken in de besluitvor-
ming op de asielaanvraag en de
ambtshalve toets van het verblijf als
AMA deel uit van de voornemenpro-
cedure. 

In elke zaak waarin door het
ministerie van Buitenlandse Zaken
onderzoek is verricht, dient de regio-
directie van de IND de beslissing op
de aanvraag in afschrift te zenden
aan het: 
Ministerie van Buitenlandse Zaken
DPV/AM
Postbus 20061
Den Haag

3.2  Rechterlijke procedures 

Geen bijzonderheden. 

4. Terugkeer en verwijdering 

4.1  Uitzettingsbeleid 

Er behoeft in de terugkeerfase geen
onderzoek plaats te vinden naar een
concrete opvangplaats in een opvang-
instelling in China. (Beleidswijziging
AMA-beleidsbrief d.d. 1 mei jl.). Uit
het ambtsbericht van 9 april 2001
blijkt immers dat de Chinese autori-
teiten zorgdragen voor de opvang van
alleenstaande minderjarigen.

4.2  Categoriaal beschermingsbeleid/
besluitmoratorium

Niet van toepassing.

4.3  Praktische aspecten terugkeer

Geen bijzonderheden.

De bijlagen worden hier niet gepubliceerd.
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