
Besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie van
7 april 2004, nummer 2004/28, hou-
dende wijziging van de
Vreemdelingencirculaire 2000

De Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het
Vreemdelingenbesluit 2000
(Staatsblad 2000, 497) en het
Voorschrift Vreemdelingen 2000
(Staatscourant 2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I
Hoofdstuk C8/Democratische
Republiek Congo
(DRC)Vreemdelingencirculaire 2000
komt te luiden:

‘Het asielbeleid ten aanzien van de
Democratische Republiek Congo
(DRC)

1. Datum

Deze versie van dit hoofdstuk is vast-
gesteld op 7 april 2004.

2. Achtergrond

Op 21 januari 2004 heeft de Minister
van Buitenlandse Zaken een verkort
algemeen ambtsbericht uitgebracht
over de situatie in de DRC (kenmerk
DPV/AM- 824663), dat een aanvul-
ling en actualisering vormt van het
ambtsbericht over de situatie in de
DRC van 3 juni 2003 (kenmerk
DPV/AM-769370). Dit ambtsbericht
is vrijgegeven op 16 februari 2004.

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

3. Overgangsbeleid

Het beleid zoals weergegeven in het
hoofdstuk C8/DRC van 12 juli 2001
komt te vervallen met ingang van de
datum van inwerkingtreding van deze
versie van het hoofdstuk.

4. Algemene situatie in de DRC

In grote delen van het land is de vei-
ligheidssituatie verbeterd, nadat vijan-
delijkheden tussen de diverse rebellen-
groepen en de regering zijn gestaakt.
In het binnenlands vredesproces (de
Inter-Congolese Dialoog) is verdere
vooruitgang geboekt. In juli 2003 is
de nieuwe overgangsregering geïnstal-
leerd, waarin alle groeperingen verte-
genwoordigd zijn. Over de verdeling
van de ministersposten over de diver-
se groeperingen was overigens in
december 2002 reeds overeenstem-
ming bereikt. In augustus 2003 zijn
het parlement en de senaat geïnstal-
leerd. 
In twee delen van de DRC is de vei-
ligheidssituatie onverminderd slecht.
Het gaat om het Ituri District in de
provincie Oriental en grenzend aan
Uganda. In dit gebied bestaan van
oudsher etnische spanningen tussen
de Hema en de Lendu. Ook de veilig-
heidssituatie in de provincies Noord-
en Zuid-Kivu is niet verbeterd.
Onderdelen van rebellengroeperingen
die inmiddels in de overgangsregering
zitten, hebben daar nog met elkaar
gevochten. De overgangsregering
heeft in de Kivu’s nog onvoldoende
gezag.

5. Groepen van personen die verhoogde
aandacht vragen

5.1  Bevolkingsgroepen

Tutsi, Banyamulenge of Banyarwanda 
Blijkens het ambtsbericht van de
Minister van Buitenlandse Zaken van
21 januari 2004 over de situatie in de
DRC is er vanuit de lokale bevolking
in Kinshasa een tolerantere houding
ontstaan ten opzichte van Tutsi. 
Een deel van de ex-bewoners van het
opvangkamp voor Tutsi in Kinshasa
is na sluiting van dat kamp in de
zomer van 2003 in Kinshasa gebleven
en opgenomen in de maatschappij,
hetgeen niet duidt op speciale aan-
dacht van de autoriteiten of de plaat-
selijke bevolking voor personen beho-
rend tot de Tutsi-bevolkingsgroep. 

Blijkens het ambtsbericht van de

Minister van Buitenlandse Zaken van
3 juni 2003 is de situatie buiten Kin-
shasa met betrekking tot de Tutsi
onduidelijker. De overheid zal ook
niet in alle gevallen bescherming kun-
nen bieden tegen acties van burgers
tegen Tutsi.

Een persoon die behoort tot de
bevolkingsgroep der Tutsi in de DRC
kan in aanmerking komen voor een
verblijfsvergunning asiel voor bepaal-
de tijd, op grond van artikel 29, eer-
ste lid, aanhef en onder a of b,
Vreemdelingenwet, indien hij aanne-
melijk heeft gemaakt dat hij persoon-
lijk te vrezen heeft voor vervolging
vanwege bijvoorbeeld zijn etnische
afkomst dan wel indien aannemelijk
is gemaakt dat bij terugkeer naar de
DRC voor hem een reëel risico
bestaat op schending van het gestelde
in artikel 3 EVRM. Het betreft hier
zowel acties van de autoriteiten als
ook van de lokale bevolking, waarte-
gen de autoriteiten niet altijd bescher-
ming kunnen bieden.

Indien een Tutsi niet in aanmerking
komt voor een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd, op grond
van artikel 29, eerste lid, aanhef en
onder a, b of c, Vreemdelingenwet,
dan komt hij – behoudens contra-
indicaties – in aanmerking voor cate-
goriale bescherming. In dat geval kan
aan een Tutsi op grond van artikel
29, eerste lid, aanhef en onder d,
Vreemdelingenwet, een verblijfsver-
gunning asiel voor bepaalde tijd wor-
den verleend (zie paragraaf 7.1). 

Aan personen behorend tot de
Tutsi-bevolkingsgroep wordt geen
vlucht-, vestigings-of verblijfsalterna-
tief tegengeworpen.

Bevolkingsgroepen uit Noord- en Zuid-
Kivu (niet zijnde Tutsi)
De veiligheidssituatie in Noord- en
Zuid-Kivu is blijkens het verkort
ambtsbericht van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 21 januari
2004, na het aantreden van de over-
gangsregering in de DRC, niet verbe-
terd. Ook heeft de overgangsregering
aldaar nog geen gezag. Wel hebben
eenheden van zowel de RCD-Goma
als de Mayi-Mayi, beiden deelnemers
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aan de overgangsregering in de DRC,
regelmatig met elkaar gevochten.
Deze gevechten, alsmede de gevolgen
daarvan in de getroffen plaatsen, die-
nen echter niet aangemerkt te worden
als handelen van de overgangsrege-
ring, maar als handelingen van lokaal
actieve milities. Ook wordt niet aan-
genomen dat deze lokale milities hun
invloed kunnen uitoefenen buiten het
gebied, waar zij actief zijn. Overigens
wordt opgemerkt, dat het geweld in
Noord- en Zuid-Kivu doorgaans niet
specifiek is gericht op individuen
(hoewel die er wel het slachtoffer van
zijn), maar dat eerder sprake is van
willekeurig (oorlogs)geweld.

Indien voor een persoon afkomstig
uit de provincie Noord- of Zuid-
Kivu, behorend tot andere bevol-
kingsgroepen dan de Tutsi, geconclu-
deerd wordt dat hij te vrezen heeft
voor vervolging of dat hij een reëel
risico loopt op schending van het
gestelde in artikel 3 EVRM, dan is
het mogelijk, indien de vervolging uit-
gaat van een van de milities, een
vlucht- of vestigingsalternatief elders
in de DRC tegen te werpen. Het
tegenwerpen van een vlucht- of vesti-
gingsalternatief dient echter per indi-
vidueel geval beoordeeld te worden.
Het is daarbij aan betrokkene om
aannemelijk te maken, dat hij zich
niet elders in de DRC kan vestigen.
Met betrekking tot de toepassing van
het vlucht- en/of vestigingsalternatief
wordt verder verwezen naar C1/3.3.3. 

Vanwege het bestaan van een ver-
blijfsalternatief elders in de DRC
wordt aan personen afkomstig uit de
provincie Noord- of Zuid-Kivu, niet
behorend tot de bevolkingsgroep der
Tutsi, geen verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd op grond van arti-
kel 29, eerste lid, aanhef en onder d,
Vreemdelingenwet, verleend.

Bevolkingsgroepen uit het Ituri District
Zowel uit het algemeen ambtsbericht
van de Minister van Buitenlandse
Zaken over de situatie in de DRC
van 3 juni 2003 als in het verkort
ambtsbericht van 21 januari 2004 is
gebleken dat het Ituri District in het
oosten van de DRC één van de minst
stabiele gebieden van het land is, en
recentelijk het meest getroffen door
conflicten, waarbij mensenrechten op
grote schaal worden geschonden.
Deze mensenrechten-schendingen
worden gepleegd door diverse, elkaar
bestrijdende, gewapende milities,

waarbij de Congolese autoriteiten,
evenals de in Ituri aanwezige VN-
troepen, onvoldoende bescherming
kunnen bieden tegen deze mensen-
rechtenschendingen.
De etnische spanningen bestaan van
oudsher tussen leden van de Hema en
de Lendu, maar tegenwoordig wor-
den ook andere bevolkingsgroepen bij
het geweld betrokken wegens hun al
dan niet vermeende bondgenootschap
met de Hema of de Lendu. Te den-
ken valt aan bevolkingsgroepen als de
Nande, Gegere, Bira en Alur. Hoewel
er mogelijk banden worden onder-
houden tussen rebellenmilities in het
Ituri District en groeperingen beho-
rend tot de centrale autoriteiten, leidt
dit niet tot de conclusie dat deze
groeperingen op dit moment deel uit-
maken van de strijd in het Ituri
District.
Overigens wordt opgemerkt, dat het
geweld in het Ituri District doorgaans
niet specifiek is gericht op individuen
(hoewel die er wel het slachtoffer van
zijn), maar dat eerder sprake is van
willekeurig (oorlogs)geweld.

Indien voor een Hema of Lendu
(of andere personen uit het Ituri
District) geconcludeerd wordt dat hij
te vrezen heeft voor vervolging of dat
hij een reëel risico loopt op schending
van het gestelde in artikel 3 EVRM,
dan is het mogelijk, indien de vervol-
ging uitgaat van een van de milities,
een vlucht- of vestigingsalternatief
elders in de DRC tegen te werpen.
Het tegenwerpen van een vlucht- of
vestigingsalternatief dient echter per
individueel geval beoordeeld te wor-
den. Het is daarbij aan betrokkene
om aannemelijk te maken, dat hij
zich niet elders in de DRC kan vesti-
gen. Met betrekking tot de toepassing
van het vlucht- en/of vestigingsalter-
natief wordt verder verwezen naar
C1/3.3.3. 

Vanwege het bestaan van een ver-
blijfsalternatief elders in de DRC
wordt aan personen, afkomstig uit
het Ituri District, geen verblijfsver-
gunning asiel voor bepaalde tijd op
grond van artikel 29, eerste lid, aan-
hef en onder d, Vreemdelingenwet,
verleend.

Overige bevolkingsgroepen
Er zijn geen aanwijzingen dat perso-
nen door de autoriteiten uit de DRC
worden vervolgd vanwege hun etni-
sche afkomst. Het behoren tot een
specifieke bevolkingsgroep – niet zijn-

de die der Tutsi – vormt derhalve in
beginsel geen reden betrokkene in het
bezit te stellen van een verblijfsver-
gunning asiel voor bepaalde tijd.

5.2  Personen die zich geprofileerd
hebben als politiek tegenstander van
het bewind

Uit het verkort ambtsbericht van de
Minister van Buitenlandse Zaken
over de situatie in de DRC van 21
januari 2004 is gebleken dat 234 poli-
tieke partijen zijn erkend, en dat het
de voormalige rebellenmilities RCD-
Goma, MLC, RCD-N, RCD-K-ML
is toegestaan als politieke partijen te
functioneren. De voormalige rebellen-
milities waren overigens met de
installatie van de overgangsregering
in juni 2003 en Senaat en Parlement
in augustus 2003, evenals bijvoor-
beeld de reeds bestaande politieke
oppositie, al de facto actief als poli-
tieke partijen.

Gelet op vorengenoemde mogelijk-
heden tot het uitoefenen van politieke
activiteiten voor de politieke opposi-
tie, zal niet snel aangenomen kunnen
worden dat politieke activisten deswe-
ge vervolging hebben te vrezen van
de zijde van de Congolese autoritei-
ten. Dit geldt ook voor leden van bij-
voorbeeld de UDPS, waarvan de lei-
der Etienne Tshisekedi in september
2003 naar de DRC is teruggekeerd.
Ook is de UDPS vleugel van Kibassa
Maliba opgenomen in het parlement.

Om op grond van artikel 29, eerste
lid, aanhef en onder a of b,
Vreemdelingenwet voor een verblijfs-
vergunning asiel voor bepaalde tijd in
aanmerking te komen, dient de
betrokkene aannemelijk te maken dat
de problemen die hij van de zijde van
de Congolese autoriteiten heeft
ondervonden vanwege zijn politieke
activiteiten, te herleiden zijn tot
daden van vervolging zoals bedoeld
in het Vluchtelingenverdrag of dat hij
een reëel risico loopt op schending
van het gestelde in artikel 3 EVRM.

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 units 1F (proces Asiel).

5.3  Personen die deel uitmaken van
een rebellengroepering 

Zoals in paragraaf 5.2 reeds is aange-
geven, is het de meeste voormalige
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rebellenmilities toegestaan om als
politieke partij te fungeren. De nog
als militie actieve rebellengroeperin-
gen, bijvoorbeeld in het Ituri District,
richten hun activiteiten doorgaans
niet op de Congolese autoriteiten,
maar op andere milities of op de bur-
gerbevolking.

Uit de ambtsberichten van de
Minister van Buitenlandse Zaken van
3 juni 2003 en 21 januari 2004 is ook
niet gebleken dat de Congolese auto-
riteiten nog hard optreden tegen
leden van een nog actieve rebellen-
groepering. 
Het enkele lidmaatschap van een
rebellengroepering vormt derhalve
onvoldoende reden om een verblijfs-
vergunning asiel voor bepaalde tijd te
verlenen.

5.4  Mobutu-aanhangers 

Gelet op de informatie uit het alge-
meen ambtsbericht van 3 juni 2003 en
het verkort ambtsbericht van 21 janu-
ari 2004 van de Minister van
Buitenlandse Zaken over de situatie
in de DRC, wordt voorzover bekend
niet opgetreden tegen Mobutu-
getrouwen. Ook het lidmaatschap van
de MPR levert geen risico op voor
politieke vervolging.
Derhalve komt een Mobutu-aanhan-
ger of een voormalig MPR-lid in
beginsel niet in aanmerking voor een
verblijfsvergunning asiel voor bepaal-
de tijd, vanwege sympathieën jegens
Mobutu of vanwege het (voormalig)
lidmaatschap van de MPR.

5.5  Ex-FAZ militairen

Gelet op de informatie uit het alge-
meen ambtsbericht van 3 juni 2003 en
het verkort ambtsbericht van 21 janu-
ari 2004 van de Minister van
Buitenlandse Zaken over de situatie
in de DRC, keren steeds meer militai-
ren van de voormalige Forces Armées
Zaïroises (ex-FAZ) terug uit het bui-
tenland. Deze worden veelal opgeno-
men in het huidige leger. 
Derhalve komt een ex-FAZ militair
in beginsel niet in aanmerking voor
een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd vanwege het voormalig
lidmaatschap van de FAZ.

5.6  Journalisten en andere beroeps-
groepen

In het ambtsbericht van de Minister
van Buitenlandse Zaken over de situ-
atie in de DRC van 3 juni 2003 is
reeds vermeld dat de pers in het alge-
meen vrijheid van meningsuiting
heeft. In het verkort ambtsbericht
van 21 januari 2004 staat vermeld dat
de persvrijheid lijkt te zijn toegeno-
men, en dat in de kranten steeds meer
kritische artikelen verschijnen, zonder
dat de overheid represailles neemt ten
opzichte van de journalist of de uitge-
ver.

Sinds het aantreden op 26 januari
2001 van Joseph Kabila als president
is, blijkens het ambtsbericht van de
Minister van Buitenlandse Zaken van
3 juni 2003 over de situatie in de
DRC, meer aandacht voor mensen-
rechten waarneembaar, hebben men-
senrechtenorganisaties (ngo’s, kerken,
beroepsorganisaties) meer vrijheid en
werken zij soms zelfs samen met de
overheid. 

Met inachtneming van het voren-
staande, dient betrokkene, om op
grond van artikel 29, eerste lid, aan-
hef en onder a of b,
Vreemdelingenwet in aanmerking te
komen voor een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd, aannemelijk
te maken dat de problemen die hij
heeft ondervonden van de zijde van
de autoriteiten vanwege zijn werk-
zaamheden als journalist of als men-
senrechtenactivist te herleiden zijn tot
daden van vervolging, zoals bedoeld
in het Vluchtelingenverdrag, of dat
hij een reëel risico loopt op schending
van het gestelde in artikel 3 EVRM.

5.7  Vrouwen

Gelet op de informatie uit het alge-
meen ambtsbericht van 3 juni 2003 en
het verkort ambtsbericht van 21 janu-
ari 2004 van de Minister van
Buitenlandse Zaken over de situatie
in de DRC, zijn in het oosten van de
DRC, met name in de Kivu’s, vele
vrouwen op beestachtige wijze ver-
kracht en seksueel verminkt.
In het oosten van de DRC zal het
doorgaans niet mogelijk zijn om hier-
tegen de bescherming van de autori-
teiten in te roepen. 
De vrouw, van wie is vastgesteld dat
zij een vanwege het vorenstaande
gegronde vrees voor vervolging heeft,
of dat zij een reëel risico loopt op een

behandeling in de zin van artikel 3
EVRM, komt niet in aanmerking
voor een verblijfsvergunning asiel,
indien is vastgesteld dat zij zich aan
de gevreesde vervolging of het reële
risico op een behandeling in de zin
van artikel 3 EVRM, kan onttrekken
door zich elders in het land van her-
komst te vestigen (zie verder para-
graaf 5.1).

Indien geweld tegen vrouwen uit-
gaat van de centrale autoriteiten is in
beginsel geen plaats voor het tegen-
werpen van een vestigingsalternatief.
Voorzover een beroep wordt gedaan
op het traumatabeleid, wordt verwe-
zen naar C1/4.4.

Bij de beoordeling van asielverzoe-
ken van vrouwen is het normale
beleid, zoals weergegeven in C1/3.3.2,
C1/4.2.11 en C1/4.3, van toepassing. 

5.8  Dienstplichtigen en deserteurs

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

Uit informatie van het algemeen
ambtsbericht van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 3 juni 2003
over de situatie in de DRC is geble-
ken dat in de DRC geen dienstplicht
bestaat. 

Met betrekking tot de bestraffing
van desertie wordt in beide ambtsbe-
richten geen informatie gegeven.
Derhalve wordt ervan uitgegaan dat
desertie in oorlogstijd nog immer – in
het ergste geval – bestraft kan wor-
den met de doodstraf. Personen die
aannemelijk hebben weten te maken
dat zij in oorlogstijd gedeserteerd zijn
uit het nationale Congolese leger
kunnen op die grond in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning
asiel bepaalde tijd op grond van arti-
kel 29, eerste lid, aanhef en onder a
of b, Vreemdelingenwet (afhankelijk
van de vraag of een van de gronden
genoemd in C1/4.2.12 de aanleiding is
geweest om te deserteren).
Het is hierbij aan de betrokkene om
aannemelijk te maken dat hij daad-
werkelijk in het Congolese regerings-
leger heeft gediend. Tevens wordt
opgemerkt dat in een groot deel van
het land geen sprake is van een oor-
logssituatie

Ten aanzien van de DRC heeft
zich niet de situatie voorgedaan dat
militaire acties in totaliteit door de
internationale gemeenschap zijn ver-
oordeeld als strijdig met de grondbe-
ginselen voor humaan gedrag of met
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de fundamentele normen die gelden
tijdens een gewapend conflict.

5.9  Schenders van mensenrechten

Zowel leden van het leger, de politie
en de veiligheidsdienst als leden van
(voormalige) rebellenmilities hebben
zich in de DRC op grote schaal
schuldig gemaakt aan het schenden
van de mensenrechten. Om die reden
dient men er in het bijzonder op
bedacht te zijn of de betrokkene zich
mogelijk schuldig heeft gemaakt aan
gedragingen als omschreven in artikel
1F Vluchtelingenverdrag.
Vorenstaande kan ook van belang
zijn bij minderjarigen, aangezien met
name de rebellengroeperingen veelvul-
dig gebruik hebben gemaakt van
kindsoldaten. 

Indien de activiteiten van de
betrokkene aanleiding geven tot het
tegenwerpen van artikel 1F
Vluchtelingenverdrag, dan komt de
betrokkene evenmin in aanmerking
voor een verblijfsvergunning asiel
bepaalde tijd op grond van artikel 29,
eerste lid, aanhef en onder d,
Vreemdelingenwet.

Indien er aanwijzingen zijn dat arti-
kel 1F Vluchtelingenverdrag van toe-
passing is, dient, conform C3/10.14
contact te worden opgenomen met de
units 1F (proces Asiel).

6. 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.

6.1  Besluitmoratorium

Ten aanzien van asielzoekers uit de
DRC is geen besluit genomen in de
zin van artikel 43 Vreemdelingenwet.

6.2  Veilig land van herkomst

De DRC wordt niet beschouwd als
een veilig land van herkomst.

6.3  Veilig derde land / land van eerder
verblijf

De DRC wordt niet beschouwd als
een veilig derde land.

6.4  Vlucht- en/of vestigingsalternatief

Het algemene beleid, zoals weergege-
ven in C1/3.3.3 is van toepassing.

Zie verder de overwegingen
omtrent het gebruik van een vlucht
en/of vestigingsalternatief in para-
graaf 5 van dit hoofdstuk.

6.5  Traumatabeleid

Voor de vraag of een asielzoeker uit
de DRC in aanmerking kan komen
voor een verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd op grond van het
traumatabeleid wordt verwezen naar
het beleid, zoals weergegeven in
C1/4.4. 
Bij personen uit de DRC dient reke-
ning gehouden te worden met de
mogelijkheid dat zij traumatische
ervaringen hebben ondervonden, met
name indien zij voor hun vertrek naar
Nederland rechtstreeks afkomstig
waren uit gebieden waar zich recent
gewapende confrontaties hebben
voorgedaan (bijvoorbeeld Ituri en de
Kivu’s).
Indien bij een persoon geconcludeerd
wordt dat hij te maken heeft gehad
met een der gebeurtenissen als
genoemd in C1/4.2.2, dan is het
mogelijk binnen de kaders als
genoemd in C1/4.2.3 een vestigingsal-
ternatief elders in de DRC tegen te
werpen, indien deze gebeurtenissen
niet zijn veroorzaakt door de centrale
autoriteiten. Het tegenwerpen van een
vestigingsalternatief dient echter per
individueel geval beoordeeld te wor-
den. Het is daarbij aan betrokkene
om aannemelijk te maken, dat hij
zich niet elders in de DRC kan vesti-
gen.
(Zie verder ook paragraaf 5 van dit
hoofdstuk.)

6.6  Opvangmogelijkheden minderjari-
gen en bijzonderheden met betrekking
tot het beleid inzake alleenstaande
minderjarige vreemdelingen

Het algemene beleid, zoals weergege-
ven in C2/7 en C5/25, is van toepas-
sing.

Ten aanzien van alleenstaande min-
derjarige vreemdelingen uit de DRC
kan niet op voorhand worden gecon-
cludeerd dat adequate opvang aanwe-
zig is. De aanwezigheid van adequate
opvang dient per individueel geval te
worden vastgesteld. Het algemene

beleid is van toepassing. Bij de feite-
lijke terugkeer moet de toegang tot
een concrete opvangplaats geregeld
zijn, tenzij betrokkene zich zelfstandig
kan handhaven.

6.7  Driejarenbeleid

Het algemene beleid, zoals weergege-
ven in C2/9, is van toepassing. 

6.8  Legale uitreis

Congolezen dienen bij uitreis uit het
land in het bezit te zijn van uitreistoe-
stemming. De controle bij de uitreis
via de luchthaven te Kinshasa is
streng, zowel door de Congolese
autoriteiten als door de luchtvaart-
maatschappijen.
Een legale, gecontroleerde uitreis via
de luchthaven te Kinshasa kan der-
halve gelden als contra-indicatie bij
de beoordeling of de betrokkene op
grond van gegronde vrees voor ver-
volging in aanmerking komt voor een
verblijfsvergunning asiel bepaalde
tijd.

7. Terugkeer en uitzetting

7.1  Categoriale bescherming

Personen, die behoren tot de bevol-
kingsgroep der Tutsi uit de DRC
komen behoudens contra-indicaties in
aanmerking voor een verblijfsvergun-
ning asiel voor bepaalde tijd op
grond van artikel 29, eerste lid, aan-
hef en onder d, Vreemdelingenwet
(zie C1/4.5).

Voor leden van bevolkingsgroepen
– niet zijnde Tutsi  – afkomstig uit
gebieden in het oosten van de DRC,
waar zich recent gewapende conflic-
ten hebben voorgedaan (bijvoorbeeld
de Kivu’s of Ituri), bestaat een ver-
blijfsalternatief in de gebieden, die
onder de controle van de Congolese
autoriteiten staan. Zij komen derhal-
ve niet in aanmerking voor categoria-
le bescherming. 
Ook andere personen afkomstig uit
de DRC komen niet in aanmerking
voor categoriale bescherming.

7.2  Vertrekmoratorium

Ten aanzien van asielzoekers uit de
DRC is geen besluit genomen in de
zin van artikel 45, vierde lid,
Vreemdelingenwet.
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7.3  Terug- en overnameovereenkom-
sten

Met de DRC is geen overeenkomst
gesloten met betrekking tot de terug-
name van eigen onderdanen.

7.4  Praktische aspecten terugkeer

Naar de DRC is terugkeer praktisch
mogelijk.’

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in
de Staatscourant worden geplaatst en
treedt in werking met ingang van de
tweede dag na de dagtekening van de
Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

Rijswijk, 7 april 2004.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Toelichting

Het hoofdstuk ‘Het asielbeleid ten
aanzien van de Democratische
Republiek Congo’ is opgesteld naar
aanleiding van een verkort ambtsbe-
richt van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 21 januari
2004. Tevens is het algemeen ambts-
bericht van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 3 juni 2003
inzake de situatie in de
Democratische Republiek Congo in
dit hoofdstuk verwerkt.

Dit ambtsbericht heeft beleidscon-
sequenties, die zijn beschreven in dit
hoofdstuk. De paragrafen met betrek-
king tot groepen van personen die
verhoogde aandacht vragen, zijn geen
beleidswijzigingen, maar betreffen een
actualisering op grond van bovenge-
noemde ambtsberichten. 

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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