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Inleiding
Hieronder treft u aan het hoofdstuk
betreffende de beoordeling van asiel-
aanvragen van Libische nationaliteit.
De aanleiding en achtergrond van
deze wijziging zijn in de tekst opgeno-
men.

Algemene uitgangspunten
Hieronder wordt voor asielzoekers uit
Libië aangegeven welke bevolkings-
groepen extra aandacht vragen, bij-
voorbeeld omdat zij een verhoogd
risico lopen. Ook worden indicaties
gegeven voor het verlenen van een
verblijfsvergunning asiel. Deze indica-
ties zijn géén criteria: het enkele
behoren tot de desbetreffende catego-
rie impliceert niet dat per definitie
statusverlening moet plaatsvinden. 

Onderstaand Vc-hoofdstuk over
het landgebonden asielbeleid vormt
een uitwerking van het algemene
asielbeleid zoals dat in de Vc 2000 is
geformuleerd en kan derhalve niet als
een uitzondering op het algemeen
beleid worden geïnterpreteerd, 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 Vc 2000.

Voorts wordt met nadruk gewezen op
de contra-indicaties die zijn geformu-
leerd in C1/5.13 van de Vc 2000.

Wijziging C8 Vc 2000
De tekst van C8/Libië van de Vc
2000 komt als volgt te luiden:

Beoordeling van asielaanvragen van
Libiërs

1. Datum
Deze versie van dit hoofdstuk is vast-
gesteld op 17 maart 2003.

2. Geldigheid
Het beleid en de instructies in dit
hoofdstuk zijn geldig vanaf twee
dagen na publicatie in de
Staatscourant.

3. Achtergrond
Op 20 november 2002 heeft de
Minister van Buitenlandse Zaken een
ambtsbericht uitgebracht over de
terugkeer naar Libië van afgewezen
asielzoekers. 

Dit hoofdstuk bevat de uitvoerings-
consequenties van het door de
Minister vastgestelde beleid. 

4. Beoordelingen van asielaanvragen
van Libische asielzoekers
Bij de beoordeling van asielaanvragen
van Libiërs moet in ogenschouw wor-
den genomen dat Libië geen parle-
ment, politieke partijen of regering
kent, zoals in Nederland of  andere
Westerse landen. Tevens moet bij de
beoordeling worden betrokken dat de
Libische wetgeving oppositie tegen
het huidige regime verbiedt. Ook par-
tijpolitieke activiteiten zijn niet toege-
staan. Zie hiervoor pagina 4 en ver-
der van het ambtsbericht van de
Minister van Buitenlandse Zaken van
20 november 2002.

Indien de asielzoeker aannemelijk
maakt dat hij op grond van zijn poli-
tieke activiteiten te vrezen heeft voor
een op zijn persoon gerichte vervol-
ging door de Libische autoriteiten,
komt hij in aanmerking voor een ver-
blijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd op grond van artikel 29, eerste lid
onder a, Vreemdelingenwet. Hetzelfde

geldt indien een Libische asielzoeker
aannemelijk maakt dat hij op grond
van één van de gronden genoemd in
het Vluchtelingenverdrag op zijn per-
soon gerichte vervolging te vrezen
heeft van de zijde van de Libische
autoriteiten.

Indien betrokkene hiervoor niet in
aanmerking komt, dient bij de verde-
re beoordeling van de asielaanvraag
te worden meegenomen dat alle
Libiërs die langere tijd in het buiten-
land hebben verbleven bij terugkeer
zullen worden ondervraagd door de
Libische veiligheidsdiensten. Uit het
ambtsbericht valt op te maken dat er
geen exacte termijn van verblijf in het
buitenland is aan te geven op grond
waarvan de Libische autoriteiten een
terugkerende Libiër zullen verhoren.
Ook een mogelijke associatie met in
het buitenland verblijvende leden van
de oppositie of een mogelijke associa-
tie met  oppositionele activiteiten
kunnen indicaties zijn om een terug-
kerende Libiër te onderwerpen aan
een ondervraging.

Indien aannemelijkheid is dat
betrokkene bij terugkeer verdacht zal
worden van oppositionele activiteiten,
kritiek op het huidige Libische sys-
teem of  contacten met of associatie
met een opposant of oppositie die al
dan niet in het buitenland verblijven,
komt betrokkene in aanmerking voor
een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd op grond van artikel 29,
eerste lid onder b, Vreemdelingenwet.
Er is dan sprake van een reëel risico
op schending van artikel 3 EVRM bij
terugkeer naar Libië.

Uit het ambtsbericht blijkt dat ook
dat personen die Libië verlaten, wor-
den onderworpen aan zeer strikte
controles. Bij het horen van asielzoe-
kers uit Libië dient goed te worden
gevraagd op welke wijze zij het land
hebben verlaten. Een legale uitreis
dient te worden meegewogen in de
beoordeling van het asielrelaas, waar-
bij het aan de asielzoeker is om aan-
nemelijk te maken dat sprake is van
gegronde vrees voor vervolging of een
reëel risico van schending van artikel
3 EVRM bij terugkeer naar Libië.
Het enkele feit dat een persoon legaal
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is uitgereisd, is evenwel geen reden
om geen status te verlenen. Zie ook
paragraaf 5.3.

Het enkele feit dat betrokkene in
Nederland een asielverzoek heeft
ingediend is geen reden om betrokke-
ne een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd te verlenen op grond
van artikel 29, eerste lid, onder b,
Vreemdelingenwet.

Een asielzoeker die aannemelijk
kan maken dat de Libische autoritei-
ten hem verdenken van oppositionele
activiteiten die in het buitenland zijn
gestart en op grond hiervan hem zul-
len vervolgen, kan in aanmerking
voor een verblijfsvergunning asiel op
grond van artikel 29, eerste lid onder
b, Vreemdelingenwet, ook indien hij
legaal is uitgereisd. 

4.1 Dienstplichtigen en deserteurs
Het normale beleid, zoals weergege-
ven in subparagraaf C1/4.2.12 is van
toepassing. 
Ten aanzien van Libië heeft zich niet
de situatie voorgedaan dat militaire
acties in totaliteit door de internatio-
nale gemeenschap zijn veroordeeld als
strijdig met de grondbeginselen voor
humaan gedrag of met de fundamen-
tele normen die gelden tijdens een
gewapend conflict.

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 subparagraaf C1/3.3.3 is van
toepassing.

5.2 Traumatabeleid
Het algemene beleid, zoals weergege-
ven in paragraaf C1/4.4 is van toepas-
sing. Voor het overige zijn er met
betrekking tot Libië geen bijzonder-
heden.

5.3 Legale uitreis
In de praktijk worden personen die
Libië verlaten onderworpen aan zeer
strikte controles. Het enkele feit dat
een asielzoeker legaal is uitgereisd is
echter geen reden om geen status te
verlenen.

6. Procedurele aspecten
Geen bijzonderheden

7. Terugkeer en uitzetting 

7.1 Terugkeer
Indien na een zorgvuldige beoorde-
ling is vast komen te staan dat de
asielzoeker niet in aanmerking komt
voor toelating op één van de gronden
genoemd in artikel 29, eerste lid,
Vreemdelingenwet of ambtshalve niet
in aanmerking komt  voor een ver-
blijfsvergunning regulier voor bepaal-
de tijd, kan naar Libië worden terug-
gekeerd. 

7.2 Uitzetting
Er zijn geen beleidsmatige belemme-
ringen om naar Libië te verwijderen.

7.3 Categoriale bescherming
Asielzoekers uit Libië komen niet in
aanmerking voor een verblijfsvergun-
ning asiel op grond van artikel 29,
eerste lid, onder d, Vreemdelingenwet
(zie paragraaf C1/4.5).

7.4 Vertrekmoratorium
Ten aanzien van asielzoekers uit Libië
is geen besluit genomen in de zin van
artikel 45, vierde lid, Vreemdelingen-
wet.

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.

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

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst - wnd.,
G. Versluis.
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