
Tussentijds Bericht
Vreemdelingencirculaire

Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Staf van de Koninklijke
Marechaussee

i.a.a:
– de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Directie Beleid
Datum: 29 december 2000
Ons kenmerk: 5068215/00/IND
Code: TBV 2000/30
Juridische achtergrond:
Vreemdelingenwet
Geldig van/tot: 4 januari 2001 t/m 31
maart 2001
Onderwerp: Nieuw beleid inzake
alleenstaande minderjarige asielzoekers
en vreemdelingen

Inleiding

Op 24 maart 2000 is de ’Beleidsnota
alleenstaande minderjarige asielzoe-
kers’ verschenen en aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer gezonden.
Naar aanleiding van deze beleidsnota
is in overleg met de Tweede Kamer
op 29 mei 2000 een nieuw beleidska-
der voor de toelating en opvang van
alleenstaande minderjarige asielzoe-
kers vastgesteld. 
Als gevolg hiervan dienen de huidige
teksten van de Vreemdelingen-
circulaire 1994 en de bestaande werk-
instructies over dit onderwerp te wor-
den aangepast.

Algemeen overgangsrecht

Het nieuwe beleid zoals beschreven in
dit TBV is alleen van toepassing op
alleenstaande minderjarige asielzoe-
kers en vreemdelingen die hun asiel-
aanvraag hebben ingediend op of na 4
januari 2001. Voor deze gevallen ver-
vangt dit TBV de huidige tekst van
paragraaf B7/13 van de Vreemde-
lingencirculaire 1994 en past het para-
graaf B7/6.1 van de Vreemdelingen-
circulaire 1994 aan.
TBV’s 1996/1, 2000/6 en 2000/7 zijn in
deze gevallen niet meer van toepassing.

In de gevallen waarin de asielaan-
vraag is ingediend vóór 4 januari
2001, blijven paragraaf B7/13 (oud) en
de TBV’s 1996/1, 2000/6 en 2000/7
van toepassing, zowel bij eerste beoor-
deling als bij de beoordeling van de
verlengingsaanvraag.

Bijzonder overgangsrecht 18+’ers

Een bijzonder overgangsrecht geldt
voor diegenen die 
a. in het bezit zijn of worden gesteld
van een vergunning tot verblijf op
basis van het bijzondere beleid inzake
alleenstaande minderjarige asielzoe-
kers, én 
b. op grond van het bovenstaande
vallen onder het oude beleid, én
c. de achttienjarige leeftijd bereiken of
reeds hebben bereikt. 

Deze categorie vreemdelingen komt
in beginsel vanaf de achttiende ver-
jaardag in aanmerking voor een ver-
gunning tot verblijf zonder beperkin-
gen.

In deze gevallen wordt de vergun-
ning tot verblijf op grond van het
beleid inzake alleenstaande minderja-
rige asielzoekers daarom, in afwijking
van het gestelde in paragraaf B7/13
(oud) en de TBV’s 1996/1, 2000/6 en
2000/7, ten hoogste verlengd tot de
dag waarop de vreemdeling meerder-
jarig wordt. 
Met ingang van zijn achttiende ver-
jaardag kan de vreemdeling vervol-
gens op aanvraag, behoudens contra-
indicaties, in het bezit worden gesteld
van een vergunning tot verblijf zonder
beperkingen om klemmende redenen
van humanitaire aard.

In de gevallen waarin de geldig-
heidsduur van een reeds uitgegeven
vergunning tot verblijf op grond van
het beleid inzake alleenstaande min-
derjarige asielzoekers nog doorloopt
tot na de achttiende verjaardag, kan
de vreemdeling een aanvraag indienen
tot opheffing van de beperking. Dit
wordt, behoudens contra-indicaties,
niet geweigerd. De vreemdeling wordt
dan met ingang van deze aanvraag,
maar niet eerder dan met ingang van
zijn achttiende verjaardag, in het bezit
gesteld van een vergunning tot verblijf

zonder beperkingen om klemmende
redenen van humanitaire aard.
Voor de gevallen waarin de vreemde-
ling verzuimt om voor de inwerking-
treding van de Vreemdelingenwet
2000 opheffing van de beperking aan
te vragen, of waarin de vreemdeling
pas na deze datum achttien wordt, zal
een bijzondere overgangsregeling in
het Vreemdelingenbesluit 2000 worden
opgenomen.

Dit bijzondere overgangsrecht
beoogt te bewerkstelligen dat ook
houders van een vergunning tot ver-
blijf op grond van het bijzondere
beleid inzake alleenstaande minderja-
rige asielzoekers die onder het oude
beleid vallen en die meerderjarig wor-
den, kunnen gaan werken en stude-
ren. 

Wijziging b7/6

De tekst van paragraaf B7/6.1 wordt
als volgt gewijzigd:

6.1  Opvang

Na de paragraaf ’Wanneer
Dublinclaimanten naar ... humanitaire
omstandigheden verkeren.’  wordt de
volgende passage ingevoegd.

Van zeer schrijnende humanitaire
omstandigheden is in ieder geval spra-
ke: 
– bij medische omstandigheden waar-
onder ten behoeve van de direct
medisch noodzakelijke noodhulp,
opvang van de betreffende vreemde-
ling en/of zijn gezinsleden in een voor-
ziening van het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers noodzakelijk is;
– wanneer een asielzoeker alleenstaan-
de minderjarige asielzoeker is in de
zin van paragraaf 13 (zie ook
B7/13.6).

Wijziging B7/13

De tekst van paragraaf B7/13 komt
als volgt te luiden:
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13  Alleenstaande minderjarige asiel-
zoekers en vreemdelingen

13.1  Inhoudelijk beleid inzake alleen-
staande minderjarige asielzoekers en
vreemdelingen

13.1.1  Inleiding en begripsbepaling 

Op alleenstaande minderjarige asiel-
zoekers en vreemdelingen zijn groten-
deels het normale asielbeleid en de
normale asielprocedure van toepas-
sing. De afwijkingen in beleid en pro-
cedure zijn in de navolgende paragra-
fen opgenomen.

Het asielbeleid ten aanzien van
alleenstaande minderjarigen houdt
binnen het algemene asielbeleid reke-
ning met de minderjarigheid van de
asielaanvrager. Vanwege het aspect
van minderjarigheid rust op de over-
heid een extra verantwoordelijkheid
om bescherming te bieden waar dat
nodig is. 

De uitgangspunten van dit bijzon-
dere beleid zijn alleen van toepassing
op alleenstaande minderjarige vreem-
delingen die een asielaanvraag hebben
ingediend. Indien blijkt dat de betrok-
kene meerderjarig is of is geworden,
dan wel alsnog blijkt dat een meerder-
jarige, van wie wordt aangenomen dat
deze de verantwoordelijkheid heeft
voor de verzorging, al dan niet recht-
matig hier te lande verblijft, is dit bij-
zondere beleidskader niet (langer) van
toepassing. 

Minderjarigheid
De minderjarigheid wordt beoordeeld
naar Nederlands recht. Artikel 1:233
Burgerlijk Wetboek luidt:
‘Minderjarigen zijn zij, die de ouder-
dom van achttien jaren niet hebben
bereikt en niet gehuwd of geregi-
streerd zijn dan wel gehuwd of geregi-
streerd zijn geweest of met toepassing
van artikel 253ha meerderjarig zijn
verklaard.’

Op grond van artikel 5 van de Wet
conflictenrecht huwelijk, wordt een
huwelijk alleen erkend indien het
rechtsgeldig is ingevolge het recht van
de staat waar de huwelijksvoltrekking
plaatsvond. Een minderjarige wordt
dus niet meerderjarig door een niet-
erkend traditioneel huwelijk. 
Op grond van artikel 6 van deze wet
wordt een huwelijk evenmin erkend
als dit onverenigbaar zou zijn met de
openbare orde. Hiervan is bijvoor-
beeld sprake bij gedwongen huwelij-

ken of huwelijken tussen jonge kinde-
ren.

Iemand die een geregistreerd part-
nerschap heeft gesloten ingevolge het
Nederlands recht, is op grond van
artikel 1:233 Burgerlijk wetboek meer-
derjarig. 
Ongehuwd samenwonen (ook als er
een samenlevingscontract is) leidt op
zichzelf echter niet tot meerderjarig-
heid. 

Alleenstaand
Een minderjarige asielzoeker of
vreemdeling wordt als alleenstaand
beschouwd als er geen sprake is van
(mogelijke) begeleiding of verzorging
in Nederland door een meerderjarige
die de verantwoordelijkheid heeft
voor de verzorging, of die geacht kan
worden die verantwoordelijkheid te
hebben. Het gaat hier dus niet nood-
zakelijkerwijs om een wettelijk verte-
genwoordiger.
Een minderjarige asielzoeker wordt
niet (langer) als alleenstaand
beschouwd als hier te lande op enig
moment een meerderjarige al dan niet
rechtmatig verblijft, die geacht kan
worden de verantwoordelijkheid voor
de verzorging van de minderjarige te
hebben en van wie uit dien hoofde
verwacht mag worden dat hij/zij de
begeleiding van de minderjarige op
zich neemt.

De verantwoordelijkheid voor de
verzorging wordt in ieder geval aange-
nomen indien de meerderjarige bege-
leider een (aangetrouwd) familielid of
de echtgenoot in een niet-erkend tra-
ditioneel huwelijk is. De verantwoor-
delijkheid wordt voorts aangenomen
als de begeleider ook in het land van
herkomst de minderjarige verzorgde.

13.1.2  Uitgangspunten van het bijzon-
dere beleid voor alleenstaande minder-
jarige asielzoekers

Alleenstaande minderjarige vreemde-
lingen kunnen in Nederland asiel aan-
vragen. Deze asielaanvraag wordt
getoetst volgens het normale geldende
beleid aan de voorwaarden voor het
verlenen van toelating als vluchteling,
een vergunning tot verblijf om klem-
mende redenen van humanitaire aard
en aan de voorwaarden van het vvtv-
beleid. Het toetsingskader voor deze
statussen is gelijk aan het toetsingska-
der voor volwassen asielzoekers,
waarbij rekening wordt gehouden met

de bijzondere positie waarin minderja-
rigen kunnen verkeren. 

Als een alleenstaande minderjarige
vreemdeling niet in aanmerking komt
voor een A-status, een vergunning tot
verblijf zonder beperkingen om klem-
mende redenen van humanitaire aard,
of een vvtv, dan dient hij Nederland
in beginsel te verlaten. In elk indivi-
dueel geval zal beoordeeld worden of
terugkeer naar het land van herkomst,
of een ander land waar hij redelijker-
wijs naar toe kan gaan, mogelijk en
verantwoord is.

Bij de beoordeling of terugkeer
mogelijk en verantwoord is, dient
allereerst te worden onderzocht of de
alleenstaande minderjarige asielzoeker
opvang behoeft. Het kan immers
voorkomen dat uit feiten en omstan-
digheden blijkt dat aannemelijk is dat
de minderjarige zich in het land van
herkomst, of in een ander land waar
hij redelijkerwijs naar toe kan gaan,
zelfstandig kan handhaven. In dat
geval is de afwezigheid van opvang in
het betreffende land geen belemme-
ring voor de minderjarige om terug te
keren. De alleenstaande minderjarige
vreemdeling komt in dat geval niet in
aanmerking voor verblijf op grond
van dit bijzondere beleid. 

Indien niet aannemelijk is dat de
alleenstaande minderjarige vreemde-
ling zich zelfstandig kan handhaven in
het land van herkomst of in een ander
land waar hij redelijkerwijs naar toe
kan gaan, dient beoordeeld te worden
of bij terugkeer aldaar voor de min-
derjarige naar plaatselijke maatstaven
gemeten adequate opvang aanwezig
is. Indien dat niet het geval is, wordt
de minderjarige, behoudens contra-
indicaties, in het bezit gesteld van een
vergunning tot verblijf onder de
beperking ‘Voor verblijf als alleen-
staande minderjarige asielzoeker’.

13.1.3  Toetsing van de asielaanvraag 

Alleenstaande minderjarigen en de
Overeenkomst van Dublin
De Overeenkomst van Dublin wordt
ook toegepast op asielzoekers die
(stellen) alleenstaande minderjarigen
(te) zijn. Gebleken is dat ook in de
ons omringende landen de leeftijd van
de minderjarige een rol speelt bij de
beoordeling van de aanvraag om toe-
lating als vluchteling. 
In deze gevallen is het gestelde in
8.1.1 van overeenkomstige toepassing.

Ten overvloede wordt benadrukt
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dat de behandeling van een asielaan-
vraag van een (gestelde) alleenstaande
minderjarige vreemdeling niet door
Nederland wordt verricht, tenzij vast
is komen te staan dat Nederland op
grond van de Overeenkomst van
Dublin verantwoordelijk is voor de
behandeling van de asielaanvraag of
wanneer Nederland de behandeling
van de asielaanvraag onverplicht op
zich neemt op grond van artikel 3,
vierde lid, Overeenkomst van Dublin
(zie 8.1.1.3).

Beoordeling of er sprake is van vluch-
telingschap
De asielaanvraag wordt beoordeeld
aan de hand van de gebruikelijke
maatstaven (inclusief die van artikel
15c, eerste lid, aanhef en onder f,
Vreemdelingenwet). Het
Vluchtelingenverdrag bevat geen bij-
zondere bepalingen over minderjarige
asielzoekers. Het Handboek van de
UNHCR met betrekking tot procedu-
res en criteria voor de bepaling van de
vluchtelingenstatus bevat in de para-
grafen 213 tot en met 219 wel speci-
fieke aandachtspunten over de bepa-
ling van vluchtelingschap van
alleenstaande minderjarigen. Hierin
staat onder meer dat bij de beoorde-
ling of er sprake is van vluchteling-
schap rekening moet worden gehou-
den met de mate van geestelijke
ontwikkeling en volwassenheid van de
alleenstaande minderjarige.

Beoordeling of de minderjarige in aan-
merking komt voor een vergunning tot
verblijf zonder beperkingen 
Het bovenstaande met betrekking tot
de beoordeling van vluchtelingschap is
van overeenkomstige toepassing bij de
toetsing of de minderjarige in aanmer-
king komt voor een vergunning tot
verblijf zonder beperking om klem-
mende redenen van humanitaire aard. 

Beoordeling of de minderjarige in aan-
merking komt voor een vvtv
In zaken waarin de asielaanvraag is
ingediend op of na 4 januari 2001,
wordt volgens het algemene asielbe-
leid beoordeeld of de minderjarige
vreemdeling in aanmerking komt voor
een vvtv, alvorens het beleid voor
alleenstaande minderjarige vreemde-
lingen wordt toegepast. Indien de
betrokkene in aanmerking komt voor
een vvtv, wordt deze verleend en
wordt niet onderzocht of de betrokke-
ne in aanmerking komt voor een ver-

gunning tot verblijf onder de beper-
king ‘Voor verblijf als alleenstaande
minderjarige asielzoeker’.

In zaken waarin de asielaanvraag is
ingediend voor 4 januari 2001, wordt
als voorheen eerst het beleid inzake
alleenstaande minderjarige vreemde-
lingen toegepast en vervolgens het
vvtv-beleid.

Beoordeling of de minderjarige in aan-
merking komt voor een vergunning tot
verblijf onder de beperking ‘Voor ver-
blijf als alleenstaande minderjarige
asielzoeker’ 
Is de aanvraag ingediend na 4 januari
2001 en komt de minderjarige vreem-
deling niet voor een A-status, een ver-
gunning tot verblijf zonder beperkin-
gen of een vvtv in aanmerking, dan
wordt beoordeeld of de betrokkene in
aanmerking komt voor een vergun-
ning tot verblijf onder de beperking
‘Voor verblijf als alleenstaande min-
derjarige asielzoeker’.
In dit kader is van belang of de
alleenstaande minderjarige vreemde-
ling adequate opvang behoeft en of er
adequate opvang bij terugkeer
beschikbaar is. 

Indien de aanvraag om toelating als
vluchteling kennelijk ongegrond is
verklaard op grond van artikel 15c,
eerste lid, aanhef en onder f,
Vreemdelingenwet en het relaas mede
op grond daarvan als ongeloofwaar-
dig moet worden beschouwd, kan dit
leiden tot de conclusie dat de betrok-
kene het onderzoek naar de aan-
spraak op een vergunning tot verblijf
met de beperking ‘Voor verblijf als
alleenstaande minderjarige asielzoe-
ker’ frustreert. De verblijfsvergunning
wordt in dat geval niet verleend.

Het beleid met betrekking tot de
aanspraken op een vergunning tot
verblijf met de beperking ‘Voor ver-
blijf als alleenstaande minderjarige
asielzoeker’ wordt in de volgende sub-
paragrafen besproken.

13.1.4  Wanneer is opvang noodzake-
lijk (zelfstandigheid)

Om te bepalen of bij terugkeer de
aanwezigheid van adequate opvang
noodzakelijk is, moet worden bepaald
of aannemelijk is dat de minderjarige
zich zelfstandig kan handhaven.
Indien dat aannemelijk is, behoeft hij
geen opvang en is onderzoek naar
adequate opvang in het land van her-

komst niet noodzakelijk. Hierbij zijn
de volgende indicatoren van belang:
a: de leeftijd van de betrokken alleen-
staande minderjarige vreemdeling; 
b: de omstandigheden die zijn gelegen
in de persoon van de jongere.

Ad a)
Zelfstandigheid wordt niet tegenge-
worpen indien de alleenstaande min-
derjarige vreemdeling ten tijde van de
beslissing jonger is dan zestien jaar. 

Ad b)
Indien de jongere ten tijde van de
beslissing zestien jaar of ouder is, is
van belang of uit overige omstandig-
heden, die in de jongere zelf zijn gele-
gen, aannemelijk is dat hij zich zelf-
standig kan handhaven in het
buitenland, gerelateerd aan de ter
plaatse geldende normen. Hiervan is
sprake indien de betrokkene voor zijn
komst naar Nederland voor zichzelf
heeft gezorgd. Dit kan bijvoorbeeld
blijken uit het feit dat de betrokkene
in het land van herkomst of een ander
land waar hij redelijkerwijs naar toe
kan gaan werk had en/of op zichzelf
woonde en niet aannemelijk is dat dit
serieuze problemen heeft opgeleverd
en dat serieuze problemen te verwach-
ten waren.

Het moet voorts gaan om werk-
zaamheden waarvan in redelijkheid
verwacht mag worden dat een min-
derjarige die weer oppakt. Van min-
derjarigen die werkzaam waren in de
prostitutie, als soldaat of strijder, of
ten aanzien van wie sprake was van
kinderarbeid, wordt niet verwacht dat
zij deze werkzaamheden weer oppak-
ken. 

Indien wordt geconstateerd dat
aannemelijk is dat de alleenstaande
minderjarige vreemdeling zich zelf-
standig kan handhaven en dus geen
opvang behoeft, komt hij niet in aan-
merking voor een vergunning tot ver-
blijf onder de beperking ‘Voor verblijf
als alleenstaande minderjarige asiel-
zoeker’.

13.1.5  Wanneer is opvang adequaat

Indien aan de hand van de vorige
subparagraaf wordt geconstateerd dat
de alleenstaande minderjarige vreem-
deling opvang behoeft, is van belang
of voor hem adequate opvang voor-
handen is in het land van herkomst of
in een ander land waar hij redelijker-
wijze naar toe kan gaan.
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Onder adequate opvang wordt ver-
staan iedere opvang (ongeacht de
vorm) waarvan de omstandigheden
niet wezenlijk verschillen van de
omstandigheden waaronder opvang
wordt geboden aan leeftijdsgenoten
die zich in een vergelijkbare positie als
de betrokkene bevinden. Dit kan
bestaan uit opvang door ouders, fami-
lieleden, vrienden, buren, stam-, clan-
of dorpsgenoten. 
Opvang in een (particuliere) opvang-
instelling is aan te merken als ade-
quaat indien de opvanginstelling naar
lokale omstandigheden aanvaardbaar
is. Indien uit de beschikbare algemene
informatie blijkt dat de algemene
opvangvoorzieningen beschikbaar en
toereikend zijn, mag ervan worden
uitgegaan dat er adequate opvang is.
Daadwerkelijke plaatsing behoeft ten
tijde van de beschikking nog niet
geregeld te zijn.

13.1.6  Contra-indicaties

Bij de beoordeling van aanvragen om
verlening of verlenging van een ver-
gunning tot verblijf met de beperking
‘Voor verblijf als alleenstaande min-
derjarige asielzoeker’ zijn de gebruike-
lijke contra-indicaties van toepassing.

13.2  Beslistermijn

Ook voor het beslissen op aanvragen
van alleenstaande minderjarige asiel-
zoekers geldt de wettelijke beslister-
mijn van zes maanden. Omdat het
hier gaat om een groep ten aanzien
waarvan op de overheid een extra ver-
antwoordelijkheid rust, dient verhoog-
de aandacht te worden gegeven aan
het beslissen binnen deze termijn. Met
het oog op de ontwikkeling van het
kind dient de alleenstaande minderja-
rige asielzoeker zo spoedig mogelijk
duidelijkheid te verkrijgen over de
vraag of hij (voorlopig) verder verblijf
in Nederland verkrijgt of dient terug
te keren.

Overschrijding van de beslistermijn
leidt op zichzelf echter niet tot een
verplichting tot verlening van een ver-
blijfsvergunning. Bij de beoordeling
van contra-indicaties wordt ook in
geval van overschrijding van de beslis-
termijn uitgegaan van de criteria die
gelden voor het niet-inwilligen van
een eerste verblijfsaanvraag.

13.3  Aanmelding en indiening van de
asielaanvraag

13.3.1  Algemeen

Alleenstaande minderjarige asielzoe-
kers moeten zich aanmelden in een
aanmeldcentrum voor het indienen
van een asielaanvraag. Paragraaf 3 is
van toepassing.
Als er sprake is van een tweede of
volgende aanvraag, dient de betrokke-
ne conform het gestelde in paragraaf
3.5.2 vooraf telefonisch een afspraak
te maken voor het indienen van deze
asielaanvraag. Conform het gestelde
in paragraaf 6 wordt een reeds
bestaand recht op opvang door de
herhaalde asielaanvraag niet aange-
tast.

Zo spoedig mogelijk nadat de aan-
meldcentrumprocedure is aangevan-
gen en duidelijk is dat er (vooralsnog)
geen twijfel is over het feit dat de
betrokken asielzoeker alleenstaand en
minderjarig is, dient een medewerker
van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst contact op te
nemen met voogdij-instelling De
Opbouw.

Alleenstaande minderjarige vreem-
delingen jonger dan twaalf jaar kun-
nen hun asielaanvraag niet langer bij
de korpschef indienen. Zij dienen zich
eveneens te melden in een aanmeld-
centrum. Artikel 28a, derde lid,
Voorschrift Vreemdelingen is komen
te vervallen. 

13.3.2  Aanmelding van een alleen-
staande minderjarige asielzoeker

Reeds bij de eerste aanmelding van de
alleenstaande minderjarige asielzoeker
wordt bezien of er sprake is van twij-
fel omtrent de opgegeven leeftijd.
Hiertoe geeft de Vreemdelingendienst
op het aanmeldcentrum, dan wel de
ambtenaar belast met de grensbewa-
king aan de Schengen-buitengrens,
onder verantwoordelijkheid van en in
samenspraak met de Immigratie- en
Naturalisatiedienst, een indicatie. Dit
is een eerste indicatie met een voorlo-
pig karakter.

Indien geen twijfel bestaat over de
opgegeven leeftijd 
Alleenstaande minderjarige asielzoe-
kers ten aanzien van wie geen twijfel
bestaat over de minderjarigheid wor-
den in beginsel direct opgenomen in
de aanmeldcentrumprocedure. 

De keuze van het aanmeldcentrum
waar de minderjarige zijn aanvraag
kan indienen, wordt bepaald door het
gestelde in subparagraaf 3.3.1 en de
categoriale instroomtoewijzing.

Jongeren die zich melden bij een aan-
meldcentrum in het land en ten aanzien
van wie twijfel bestaat over de opgege-
ven leeftijd 
Met alleenstaande jongeren die zich
melden bij een aanmeldcentrum in het
land en ten aanzien van wie twijfel
bestaat omtrent de minderjarigheid,
wordt in principe een afspraak
gemaakt voor indiening van een asiel-
aanvraag in het aanmeldcentrum
Rijsbergen, ongeacht de categoriale
instroomtoewijzing. In afwachting van
de indiening van de asielaanvraag kan
een jongere ten aanzien van wie twij-
fel bestaat omtrent de minderjarigheid
in een tijdelijke noodvoorziening ver-
blijven.

Voor de categorie jongeren waarbij
twijfel bestaat over de vraag of de
achttien jarige leeftijd binnen drie jaar
na de aanvraag wordt bereikt, wordt
eveneens verwezen naar een tijdelijke
noodvoorziening. Overigens zal aan
deze categorie binnen de planning van
het leeftijdsonderzoek prioriteit gege-
ven worden. 

Jongeren die zich melden aan een
Schengen-buitengrens en ten aanzien
van wie twijfel bestaat over de opgege-
ven leeftijd 
Na het geven van een eerste leeftijds-
indicatie wordt, na bijzondere aanwij-
zing van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst, door de ambte-
naar belast met de grensbewaking een
maatregel ex artikel 7a, tweede en
derde lid, Vreemdelingenwet opgelegd. 
Betrokkene wordt daarna overge-
bracht naar aanmeldcentrum Schiphol
voor het indienen van een asielaan-
vraag, dan wel geplaatst in het
Grenshospitium in afwachting van de
start van de asielprocedure. 
Jongeren ten aanzien van wie geen
twijfel bestaat omtrent de minderjarig-
heid, worden niet geplaatst in het
Grenshospitium. De toegangsweige-
ring is in dat geval gebaseerd op arti-
kel 7a, tweede lid, Vreemdelingenwet.

Jongeren die eerder vanwege twijfel
aan de leeftijd niet in aanmerking kwa-
men voor verblijf als alleenstaande
minderjarige asielzoeker
Indien tijdens een eerdere procedure
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twijfel over de opgegeven leeftijd is
blijven bestaan, zodat betrokkene niet
in het bezit werd gesteld van een ver-
gunning tot verblijf op grond van het
beleid voor alleenstaande minderjarige
asielzoekers, is bij een nieuwe aan-
vraag de normale procedure voor
meerderjarige asielzoekers van toepas-
sing. Dit wordt slechts anders als de
jongere alsnog onomstotelijk aantoont
dat hij minderjarig is. 

13.4  Eerste gehoor 

13.4.1  Algemeen

Indien de betrokken asielzoeker er
niet in slaagt zijn leeftijd met docu-
menten aan te tonen of anderszins
aannemelijk te maken, dient de hoor-
ambtenaar in overleg met tenminste
een beslisambtenaar vast te stellen of
er sprake is van evidente meerderja-
righeid, dan wel een zodanige twijfel
aan de opgegeven leeftijd dat de
betrokkene in de gelegenheid moet
worden gesteld zijn leeftijd alsnog aan
te tonen middels een leeftijdsonder-
zoek.

13.4.2  Handelwijze als vooraf geen
twijfel bestaat over de opgegeven leef-
tijd

Indien ten aanzien van een alleen-
staande minderjarige asielzoeker na
het eerste gehoor geen twijfel (meer)
bestaat over de opgegeven leeftijd,
wordt beoordeeld of op verantwoorde
en zorgvuldige wijze reeds binnen de
aanmeldcentrumprocedure kan wor-
den vastgesteld dat de betrokkene niet
in aanmerking komt voor een ver-
blijfsvergunning. Indien dat niet op
verantwoorde en zorgvuldige wijze
mogelijk is, wordt de betrokkene
doorverwezen naar een onderzoeks-
en opvangcentrum.

Indien na het eerste gehoor alsnog
twijfel ontstaat over de opgegeven
leeftijd, wordt de vreemdeling in de
gelegenheid gesteld een leeftijdsonder-
zoek aan te vragen. Tevens wordt
bezien in hoeverre het nog mogelijk is
het leeftijdsonderzoek binnen de aan-
meldcentrumprocedure te doen plaats-
vinden. Is dit mogelijk, dan geldt het
gestelde in subparagraaf 13.4.3. Is dit
niet mogelijk, dan wordt betrokkene
doorgeplaatst naar een onderzoeks-
en opvangcentrum, van waaruit de
procedure rond het leeftijdsonderzoek
wordt opgestart.

13.4.3  Handelwijze als vooraf twijfel
bestaat aan de opgegeven leeftijd

Indien de betrokken asielzoeker zijn
gestelde leeftijd niet met documenten
aan kan tonen en er getwijfeld wordt
aan deze leeftijd, kan hij zijn gestelde
leeftijd alsnog aantonen door het
ondergaan van een leeftijdsonderzoek,
tenzij:
a) er sprake is van evidente meerder-
jarigheid;
b) de uitslag van het leeftijdsonder-
zoek geen verschil zou uitmaken voor
de beslissing omtrent de aanspraken
van de betrokkene op verblijf of
opvang. 

Ad a) Evidente meerderjarigheid
Er is sprake van evidente meerderja-
righeid, indien de medewerker die de
vreemdeling hoort in samenspraak
met een (andere) beslismedewerker
aan de hand van de uiterlijke kenmer-
ken en/of aan de hand van de verkla-
ringen van de asielzoeker tot de con-
clusie komt dat de betrokkene evident
achttien jaar of ouder moet zijn. De
leeftijd wordt geschat aan de hand
van optische waarneming.
Tegenstrijdige of vage verklaringen
over de opgegeven leeftijd, schoolpe-
riode en dergelijke, en het gedrag van
de asielzoeker spelen een rol bij de
beantwoording van de vraag of spra-
ke is van evidente meerderjarigheid. 
Indien er sprake is van evidente meer-
derjarigheid, bestaat geen aanleiding
om betrokkene in de gelegenheid te
stellen zijn minderjarigheid alsnog aan
te tonen door middel van een leef-
tijdsonderzoek.

Ad b) De uitslag maakt geen verschil
voor de aanspraken op verblijf of
opvang
Leeftijdsonderzoek is niet aan de
orde, indien de uitslag niet van belang
is voor de vraag of en in hoeverre de
jongere aanspraak maakt op verblijf
of opvang. 
In de praktijk betekent dit, dat leef-
tijdsonderzoek niet ter sprake komt in
de gevallen waarin geen twijfel bestaat
over de minderjarigheid en waarin
reeds op voorhand duidelijk is dat de
jongere niet in aanmerking komt voor
verblijf. 

Voorlichting over het leeftijdsonderzoek
Indien een leeftijdsonderzoek aan de
orde is, wordt de betrokkene tijdens
het eerste gehoor gewezen op de

mogelijkheid van het ondergaan van
een leeftijdsonderzoek. In het geval de
asielzoeker een zwangere vrouw is,
wordt zij erop gewezen dat het onder-
zoek pas na de zwangerschap kan
plaatsvinden. Tijdens de zwanger-
schap wordt geen leeftijdsonderzoek
uitgevoerd.
De asielzoeker wordt goed voorgelicht
over de procedure en methode van
het leeftijdsonderzoek en de mogelijke
consequenties ervan. Hierbij wordt
vermeld dat, indien de uitslag onvol-
doende zekerheid omtrent de leeftijd
oplevert, de betrokkene na verloop
van geruime tijd nogmaals kan wor-
den opgeroepen voor een leeftijdson-
derzoek. Het geldende protocol inzake
leeftijdsonderzoek bij alleenstaande
minderjarige asielzoekers wordt uitge-
legd en overhandigd. Dit gebeurt in
een taal waarvan betrokkene heeft
aangegeven deze te begrijpen of waar-
van redelijkerwijs mag worden aange-
nomen dat hij deze begrijpt.
De hoorambtenaar dient zich ervan te
vergewissen dat de asielzoeker begrijpt
wat het leeftijdsonderzoek inhoudt en
legt dit vast in het rapport van eerste
gehoor, dan wel het rapport van
bevindingen. Betrokkene wordt ver-
volgens in de gelegenheid gesteld het
leeftijdsonderzoek aan te vragen. 

Indien de asielzoeker aangeeft geen
leeftijdsonderzoek te willen aanvra-
gen, wordt hij erop gewezen dat in
dat geval de twijfel aan de opgegeven
leeftijd blijft bestaan en dat hij niet
nogmaals in de gelegenheid wordt
gesteld te verzoeken om een leeftijds-
onderzoek. Betrokkene zal dan zelf
zijn leeftijd moeten aantonen. De
asielaanvraag zal, indien de vreemde-
ling zijn gestelde leeftijd niet kan aan-
tonen, verder in de aanmeldcentrum-
procedure worden behandeld. Indien
de twijfel de minderjarigheid betreft,
wordt bij de verdere behandeling aan-
genomen dat de vreemdeling meerder-
jarig is.

Het ondertekenen van het verzoek om
een leeftijdsonderzoek
Indien betrokkene te kennen geeft
gebruik te willen maken van het aan-
bod van een leeftijdsonderzoek, dient
hij hiertoe een in tweevoud onderte-
kend schriftelijk verzoek in. Dit ver-
zoek kan alleen door betrokkene zelf-
standig worden ondertekend indien
hij, volgens zijn eigen verklaring, ten
tijde van de ondertekening van het
verzoek zestien jaar of ouder is.
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Indien de betrokkene opgeeft jonger
te zijn dan zestien jaar, dient op
grond van artikel 7:450, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek tevens de voogd
toestemming te geven voor het ver-
richten van het leeftijdsonderzoek.
Voogdij-instelling De Opbouw heeft
hiertoe een algemene toestemmings-
verklaring opgesteld, die van toepas-
sing is op alle jongeren die onder haar
voogdij staan of komen te staan.
Indien de betrokkene uiteindelijk min-
derjarig blijkt te zijn, dekt deze ver-
klaring de vereiste toestemming van
de voogd. Indien de betrokkene uit-
eindelijk meerderjarig blijkt te zijn,
was achteraf bezien voorafgaande toe-
stemming van een voogd geen vereis-
te.

In het verzoek om een leeftijdson-
derzoek wordt tevens de mededeling
op grond van artikel 7:464, tweede
lid, aanhef en onder b, Burgerlijk
Wetboek opgenomen, dat de vreemde-
ling niet als eerste de uitslag en de
gevolgtrekking van het onderzoek
wenst te vernemen en dat hij de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
toestemming verleent voor inzage in
en afschrift van de bescheiden zoals
bedoeld in artikel 7:454 Burgerlijk
Wetboek.

13.5  Uitvoering van het leeftijdsonder-
zoek

13.5.1  Logistiek

Vanuit aanmeldcentrum Rijsbergen
Nadat betrokkene het verzoek om een
leeftijdsonderzoek heeft ondertekend, 
wordt hij naar het Regionaal
Diagnostisch Centrum te Eindhoven
gebracht, alwaar de benodigde rönt-
genfoto’s worden gemaakt. Dit geldt
ook voor jongeren die stellen te beho-
ren tot de categorie beleidsmatig niet-
verwijderbaren en voor jongeren die
mogelijk geclaimd kunnen worden in
het kader van de Overeenkomst van
Dublin. 
Na het onderzoek wordt betrokkene
teruggebracht naar aanmeldcentrum
Rijsbergen, in afwachting van de
resultaten van het onderzoek.

Vanuit aanmeldcentrum Schiphol
Nadat betrokkene het verzoek om een
leeftijdsonderzoek heeft ondertekend, 
wordt hij ofwel naar het Regionaal
Diagnostisch Centrum te Eindhoven,
ofwel naar een andere daartoe
geschikte lokatie gebracht, alwaar de

benodigde röntgenfoto’s worden
gemaakt. De beschikking ex artikel
7a, tweede en derde lid,
Vreemdelingenwet is ook van toepas-
sing op de tijdelijke (over)plaatsing
naar de lokatie waar de röntgenfoto’s
worden afgenomen. Hierna wordt
betrokkene teruggebracht naar
Schiphol. De toegangsweigering blijft
steeds gehandhaafd. De betrokkene
wordt niet in het Grenshospitium
geplaatst indien er geen twijfel is
omtrent de minderjarigheid.

Vanuit andere aanmeldcentra en onder-
zoeks- en opvangcentra in het land 
Indien na het eerste gehoor in een
aanmeldcentrum in het land alsnog
twijfel is ontstaan over de opgegeven
leeftijd, wordt de vreemdeling, nadat
hij het verzoek om een leeftijdsonder-
zoek heeft ondertekend, ofwel naar
het Regionaal Diagnostisch Centrum
te Eindhoven, ofwel naar een andere
daartoe geschikte lokatie gebracht,
alwaar de benodigde röntgenfoto’s
worden gemaakt. Vervolgens wordt
de vreemdeling teruggebracht naar het
aanmeldcentrum waar de aanvraag is
ingediend.

Vreemdelingen die in bewaring zijn
gesteld of anderszins rechtens van hun
vrijheid zijn beroofd 
Nadat betrokkene het verzoek om een
leeftijdsonderzoek heeft ondertekend, 
wordt hij ofwel naar het Regionaal
Diagnostisch Centrum te Eindhoven,
ofwel naar een andere daartoe
geschikte lokatie gebracht, alwaar de
benodigde röntgenfoto’s worden
gemaakt. De vrijheidsontneming
wordt hiervoor niet opgeheven.
Hierna wordt betrokkene terugge-
bracht naar de plaats waar hij rech-
tens van zijn vrijheid wordt beroofd. 

13.5.2  Resultaten van het leeftijdson-
derzoek en de consequenties daarvan

Het leeftijdsonderzoek in het kader
van de aanmeldcentrumprocedure kan
vier resultaten opleveren:
1) De opgegeven minderjarige leeftijd
is aannemelijk.
2) Betrokkene is minderjarig, maar de
opgegeven leeftijd is te laag.
3) Betrokkene is meerderjarig;
4) Het leeftijdsonderzoek kan niet
binnen de aanmeldcentrumprocedure
afgerond worden.

ad 1) De opgegeven minderjarige leef-
tijd is aannemelijk
Indien uit de röntgenfoto’s naar voren
komt dat de opgegeven minderjarige
leeftijd aannemelijk is, wordt deze
leeftijd in het vervolg van de procedu-
re aangehouden.

ad 2) Betrokkene is minderjarig, maar
de opgegeven leeftijd is te laag
Uit de röntgenfoto’s komt naar voren
dat de betrokkene minderjarig is,
maar dat zijn opgegeven leeftijd niet
juist is. Bijvoorbeeld: betrokkene stelt
veertien jaar te zijn, maar is blijkens
het onderzoek minstens zestien jaar
oud. Nu naar voren is gekomen dat
betrokkene een andere leeftijd heeft,
wordt de vreemdeling op basis van de
onderzoeksresultaten een nieuwe
geboortedatum toegekend. 

ad 3) Betrokkene is meerderjarig
Binnen de aanmeldcentrumprocedure
is het onderzoeksverslag gereed waar-
in wordt vastgesteld dat betrokkene
meerderjarig is. De aanvraag wordt
verder conform het normale beleid
voor volwassen asielzoekers afgehan-
deld, zo mogelijk binnen de aanmeld-
centrumprocedure.

Nu naar voren is gekomen dat
betrokkene een andere leeftijd heeft,
wordt de vreemdeling op basis van de
onderzoeksresultaten een nieuwe
geboortedatum toegekend. Conform
het gestelde in paragraaf 3.2 beginnen
de 48 proces-uren opnieuw. 

ad 4) Het leeftijdsonderzoek kan niet
binnen de aanmeldcentrumprocedure
afgerond worden
In dit geval kan niet binnen de aan-
meldcentrumprocedure een resultaat
worden bepaald. In dit geval kan dus
ook de beslissing niet in het aanmeld-
centrum worden genomen, tenzij op
verantwoorde en zorgvuldige wijze
reeds binnen de aanmeldcentrumpro-
cedure kan worden vastgesteld dat de
betrokkene niet in aanmerking komt
voor een verblijfstitel.

Het kan op voorhand niet worden
uitgesloten dat in de gevallen van
voortgezette beoordeling alsnog wordt
geconcludeerd dat de betrokkene
meerderjarig is of dat de opgegeven
leeftijd onjuist is, ook al is die conclu-
sie aanvankelijk niet getrokken om
redenen van zorgvuldigheid of rede-
nen van andere aard.

Indien twijfel blijft bestaan over de
vraag of de achttien jarige leeftijd bin-
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nen drie jaar na de aanvraag wordt
bereikt, kan de IND op een later
moment hernieuwd leeftijdsonderzoek
instellen.

13.6  Procesbeslissing na de eerste fase

Aan het eind van de eerste fase van
de aanmeldcentrumprocedure wordt
conform het gestelde in B7/5.1 beoor-
deeld welke zaken zich lenen voor het
nader horen in het aanmeldcentrum.
De criteria genoemd in paragraaf
B7/5.1 zijn van overeenkomstige toe-
passing. In aanvulling hierop wordt
opgemerkt dat het nader gehoor in
het aanmeldcentrum wordt afgeno-
men, indien:
1) er indicaties zijn dat de
Overeenkomst van Dublin van toe-
passing is;
2) er sprake is van evidente meerder-
jarigheid (zie 13.4.3) of het resultaat
van het leeftijdsonderzoek heeft reeds
uitgewezen dat de betrokkene meer-
derjarig is (zie 13.5.2); 
3) er sprake is van twijfel aan de
gestelde leeftijd en de asielzoeker heeft
in het aanmeldcentrum reeds te ken-
nen gegeven geen leeftijdsonderzoek te
willen aanvragen (zie 13.4.3); 
4) er sprake is van een herhaalde aan-
vraag zonder dat is gebleken van
nieuwe feiten of omstandigheden;
5) er kan anderszins op verantwoorde
en zorgvuldige wijze reeds binnen de
aanmeldcentrumprocedure worden
vastgesteld dat de betrokkene niet in
aanmerking komt voor een verblijfsti-
tel (zie 13.8 ad 6)).

In deze gevallen wordt het nader
gehoor/Dublingehoor derhalve afge-
nomen in het aanmeldcentrum.

13.7  Toepasselijkheid van de
Overeenkomst van Dublin

13.7.1  Een ander land is verantwoor-
delijk 

Ten aanzien van (gestelde) alleen-
staande minderjarige asielzoekers
wordt, conform het gestelde in subpa-
ragraaf 8.1.1.2, onderzocht of een
ander Dublinland verantwoordelijk is
voor de behandeling van de asielaan-
vraag.
Indien het voornemen bestaat om een
Dublinclaim te leggen, wordt in de
aanmeldcentrumprocedure een
Dublingehoor afgenomen. 

Indien het niet mogelijk is om bin-

nen de aanmeldcentrumprocedure tot
overdracht over te gaan en er geen
twijfel is omtrent de minderjarigheid
van de vreemdeling, dan wel er nog
geen definitieve uitslag van het leef-
tijdsonderzoek is, krijgt de jongere tot
aan de feitelijke overdracht opvang,
omdat er sprake is van ’zeer schrij-
nende humanitaire omstandigheden’
(zie paragraaf 6.1). Dit geldt ook als
de asielaanvraag is ingediend in
Aanmeldcentrum Schiphol. De toe-
gangsweigering blijft in dit geval
gehandhaafd en is dan gebaseerd op
artikel 7a, tweede lid,
Vreemdelingenwet.
Bij de overdracht naar het verant-
woordelijke Dublinland wordt een
alleenstaande minderjarige asielzoeker
begeleid door de Koninklijke
Marechaussee of de vreemdelingen-
dienst. 

Indien het gaat om een evident
meerderjarige asielzoeker, om een
asielzoeker ten aanzien van wie twijfel
bestaat omtrent de leeftijd en die geen
leeftijdsonderzoek heeft willen aanvra-
gen, of om een asielzoeker die volgens
het resultaat van het leeftijdsonder-
zoek meerderjarig is, wordt aan een
Dublinclaimant geen opvang (meer)
geboden.

Indien pas later twijfel is ontstaan
over de vraag of de betrokkene op
grond van zijn leeftijd in aanmerking
komt voor opvang, kan alsnog een
leeftijdsonderzoek worden aange-
vraagd.

13.7.2  Nederland is verantwoordelijk 

Indien Nederland krachtens de
Overeenkomst van Dublin verant-
woordelijk is voor de behandeling van
de asielaanvraag, dient te worden
onderzocht of de beslissing op de
asielaanvraag in het aanmeldcentrum
dient te worden genomen. Hiertoe
dient allereerst te worden onderzocht
of het geloofwaardig is dat de asiel-
zoeker minderjarig is. 

13.8  Beslissing in het aanmeldcentrum

De beslissing op de asielaanvraag van
een (gestelde) alleenstaande minderja-
rige asielzoeker kan onder de volgen-
de omstandigheden in het aanmeld-
centrum plaatsvinden:
1) de Overeenkomst van Dublin is
van toepassing én het claimakkoord is
binnen de aanmeldcentrumprocedure

beschikbaar (dan volgt een
Dublinbeschikking);
2) er is sprake van evidente meerder-
jarigheid; 
3) er is sprake van twijfel aan de
gestelde leeftijd en de asielzoeker heeft
te kennen gegeven geen leeftijdsonder-
zoek te willen aanvragen; 
4) binnen de daarvoor bestemde
periode in het aanmeldcentrum is het
onderzoeksresultaat gereed gekomen
waaruit blijkt dat de betrokkene
meerderjarig is;
5) er is sprake van een herhaalde aan-
vraag zonder nieuwe feiten of omstan-
digheden;
6) er kan anderszins op verantwoorde
en zorgvuldige wijze reeds binnen de
aanmeldcentrumprocedure worden
vastgesteld dat de betrokkene niet in
aanmerking komt voor een verblijfsti-
tel. Minderjarigen houden recht op
opvang.

Ad 2) Er is sprake van evidente meer-
derjarigheid
Indien ook na het nader gehoor in het
aanmeldcentrum, waarin de asielzoe-
ker de gelegenheid krijgt zijn minder-
jarige leeftijd aannemelijk te maken,
het oordeel wordt gehandhaafd dat er
sprake is van evidente meerderjarig-
heid, wordt de beslissing op de asiel-
aanvraag in het aanmeldcentrum
genomen als de inhoud van het asiel-
relaas daartoe aanleiding geeft. In de
beschikking wordt gemotiveerd welke
omstandigheden hebben geleid tot de
conclusie dat de betrokkene evident
meerderjarig is.

De asielaanvraag wordt voorts
behandeld zoals de aanvraag van een
volwassen asielzoeker. Daarbij is van
belang dat indien sprake is van evi-
dente meerderjarigheid, er al snel
eveneens twijfels bestaan omtrent de
geloofwaardigheid van de door de
asielzoeker afgelegde overige verkla-
ringen. 

Ad 3)  De asielzoeker geeft te kennen
geen leeftijdsonderzoek te willen aan-
vragen
Indien de asielzoeker zijn gestelde
leeftijd niet met documenten kan aan-
tonen en aangeeft geen leeftijdsonder-
zoek te willen aanvragen, blijft twijfel
over de opgegeven leeftijd bestaan.
Hierdoor kan ook twijfel bestaan over
de minderjarigheid van de vreemde-
ling. Neemt de betrokkene deze twijfel
niet weg, dan kan zijn asielaanvraag,
indien het relaas daartoe aanleiding
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geeft, in de aanmeldcentrumprocedure
worden afgehandeld, waarbij wordt
uitgegaan van de meerderjarigheid.

Ad 4)  Uit het leeftijdsonderzoek blijkt
dat de betrokkene meerderjarig is
Indien de onderzoeksresultaten binnen
de aanmeldcentrumprocedure beschik-
baar komen en hieruit blijkt dat de
betrokken asielzoeker meerderjarig is,
kan de asielaanvraag in het aanmeld-
centrum worden afgehandeld, indien
het asielrelaas daartoe aanleiding
geeft. Het feit dat betrokkene onjuiste
verklaringen heeft afgelegd over zijn
leeftijd kan als contra-indicatie voor
de geloofwaardigheid van het relaas
worden aangemerkt.

Ad 6)  Er kan anderszins binnen de
aanmeldcentrumprocedure beslist wor-
den.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien
er sprake is van criminele anteceden-
ten. Hiervan is voorts sprake indien
de betrokkene ongeloofwaardige en/of
tegenstrijdige verklaringen aflegt
omtrent zijn identiteit of land of
gebied van herkomst, zodat de nood-
zaak en het beschikbaar zijn van ade-
quate opvang niet kunnen worden
onderzocht.
Hiervan is voorts sprake indien op
verantwoorde en zorgvuldige wijze
binnen de aanmeldcentrumprocedure
kan worden beslist dat de betrokkene
zich zelfstandig kan handhaven in het
land van herkomst of dat er adequate
opvang is in het land van herkomst of
een ander land waar de betrokkene
redelijkerwijs naar toe kan gaan. Dit
kan blijken uit een algemeen ambtsbe-
richt van het ministerie van
Buitenlandse Zaken of uit verklarin-
gen van de betrokkene zelf.

13.9  Onderzoek in het onderzoeks- en
opvangcentrum

13.9.1  Nader gehoor

Het nader gehoor wordt niet eerder
afgenomen dan nadat het resultaat
van een eventueel leeftijdsonderzoek
beschikbaar is, zodat tijdens het
gehoor eventueel een confrontatie kan
plaatsvinden.

Indien er geen twijfel (meer) is over
de opgegeven leeftijd van de vreemde-
ling, zal de hoorambtenaar tijdens het
nader gehoor speciale aandacht beste-
den aan het achterhalen van gegevens
met betrekking tot de zelfstandigheid

van de betrokkene en aan de mogelij-
ke aanwezigheid van adequate opvang
in het land van herkomst of ieder
ander land waar de minderjarige asiel-
zoeker redelijkerwijs naar toe kan
gaan.

13.9.2  Onderzoek in het buitenland
naar adequate opvang

Indien uit feiten en omstandigheden
niet aannemelijk is dat de alleenstaan-
de minderjarige asielzoeker zich zelf-
standig staande zal kunnen houden
(zie paragraaf 13.1.4), kan onderzoek
door het ministerie van Buitenlandse
Zaken geïndiceerd zijn indien in het
land van herkomst geen adequate
opvang bekend is.

Indien de alleenstaande minderjari-
ge asielzoeker ten tijde van het nader
gehoor jonger is dan zestien jaar, is
onderzoek ook geïndiceerd wanneer
de betrokkene aangeeft dat zijn
ouders, familieleden, of andere perso-
nen die hem hebben opgevangen nog
in leven zijn en hij adresgegevens ver-
strekt. Ratio hierachter is dat voor de
beoordeling of er adequate opvang is,
niet blindelings kan worden afgegaan
op de verklaringen van een minderja-
rige van die leeftijd. Indien uit het
onderzoek niet blijkt dat er opvang is,
of indien onderzoek niet mogelijk is,
wordt het bestaan van adequate
opvang niet tegengeworpen.

Geen onderzoek is nodig indien een
alleenstaande minderjarige asielzoe-
ker, die ten tijde van het nader gehoor
zestien jaar of ouder is, verklaart dat
zijn ouders, familieleden, of andere
personen die hem hebben opgevangen
nog in leven zijn en hij adresgegevens
verstrekt. In dat geval mag worden
afgegaan op de verklaringen van de
minderjarige. In de afwijzende
beschikking wordt overwogen dat de
minderjarige in het land van herkomst
verzorgd kan worden.

Met het oog op het belang dat de
alleenstaande minderjarige asielzoeker
zo spoedig mogelijk duidelijkheid
krijgt omtrent zijn aanvraag (zie
13.2), dient zo spoedig mogelijk na
het nader gehoor te worden bepaald
of onderzoek geïndiceerd is. Als dit
het geval is, wordt het onderzoek zo
spoedig mogelijk aangevraagd. De
betrokkene wordt ervan op de hoogte
gesteld dat onderzoek is ingesteld.

13.10  Kennisgeving van de beschikking 

Kennisgeving van de beschikking
vindt plaats overeenkomstig het
gestelde in A4/10.1. Een kopie wordt
gezonden aan voogdij-instelling De
Opbouw.

In de gevallen waarin de beschik-
king wordt uitgereikt, neemt de
korpschef contact op met de wettelijk
vertegenwoordiger teneinde hem/haar
van te voren op de hoogte te stellen
omtrent het moment van uitreiking.

Als uit het leeftijdsonderzoek is geble-
ken dat de asielzoeker meerderjarig is
In het geval dat uit het leeftijdsonder-
zoek is gebleken dat betrokkene niet
minderjarig is, dient zonodig het W-
document te worden aangepast. Op
het nieuwe W-document dient de in
het geautomatiseerde informatiesys-
teem van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst gehanteerde ‘toe-
gekende geboortedatum’ te worden
ingevuld. De korpschef neemt op ver-
zoek van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst het oude W-docu-
ment in en reikt een nieuw W-docu-
ment uit. 

13.11  Procedure indien verblijf niet
wordt toegestaan 

Ten aanzien van uitgeprocedeerde
alleenstaande jongeren doen de vol-
gende categorieën zich voor:
1) uitgeprocedeerde alleenstaande
minderjarige vreemdelingen waarbij
geen twijfel bestaat over de opgegeven
leeftijd en die op het moment van de
verwijdering nog minderjarig zijn;
2) uitgeprocedeerde alleenstaande jon-
geren die hebben gesteld minderjarig
te zijn maar die dit niet aannemelijk
hebben gemaakt of van wie is geble-
ken dat zij meerderjarig zijn; 
3) uitgeprocedeerde alleenstaande jon-
geren die inmiddels achttien jaar oud
zijn geworden.

Ad 1)
Indien er geen twijfel is over de opge-
geven leeftijd, de alleenstaande jonge-
re op het moment van verwijdering
nog minderjarig is en de vergunning
tot verblijf onder de beperking op
grond van het bijzondere beleid inza-
ke alleenstaande minderjarige asiel-
zoekers is geweigerd, komt betrokke-
ne nog in aanmerking voor opvang in
Nederland totdat het vertrek geëffec-
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tueerd wordt. Er dient daarom
opvang geregeld te worden. 
In het verwijderingstraject dient vast-
gesteld te worden dat er een concrete
opvangplaats in het land van bestem-
ming beschikbaar is. 

Alvorens tot uitzetting over te gaan
van een alleenstaande minderjarige
vreemdeling van wie de asielaanvraag
is afgewezen, dient contact opgeno-
men te worden met de Immigratie- en
Naturalisatiedienst. De voogd wordt
op de hoogte gesteld van het besluit
dat de betrokkene wordt uitgezet en
van de wijze waarop de uitzetting zal
plaatsvinden. Minderjarigen worden
gedurende de reis naar het land van
bestemming in beginsel begeleid.
Ad 2) en 3)
In de gevallen ad 2) en ad 3) is het
regelen van opvang niet nodig. In
deze gevallen is het algemene terug-
keerbeleid van toepassing. De voorzie-
ningen worden derhalve beëindigd.

13.12  Procedure als de vreemdeling
wordt toegelaten: regeling van het ver-
blijf

Indien de betrokkene op grond van
het beleid inzake alleenstaande min-
derjarige vreemdelingen in aanmer-
king komt voor een vergunning tot
verblijf, wordt deze verleend onder de
beperking ‘Voor verblijf als alleen-
staande minderjarige asielzoeker’. 
De arbeidsmarktaantekening luidt:
‘Arbeid is niet toegestaan.’

13.13  Geldigheidsduur en verlenging
van de vergunning tot verblijf

De vergunning tot verblijf wordt ver-
leend voor een jaar, maar ten hoogste
tot de dag waarop de vreemdeling

meerderjarig wordt. De ingangsdatum
is de dag waarop de asielaanvraag is
ondertekend en ingediend. 

De korpschef is bevoegd de vergun-
ning tot verblijf onder de beperking
‘Voor verblijf als alleenstaande min-
derjarige asielzoeker’ te verlengen. De
geldigheidsduur kan twee maal wor-
den verlengd met een jaar, maar ten
hoogste tot de dag waarop de vreem-
deling meerderjarig wordt. 
Verlenging vindt alleen plaats indien
de betrokken vreemdeling nog voldoet
aan de voorwaarden voor verlening
van de verblijfsvergunning zoals
omschreven in subparagraaf 13.1.2. 

Indien de betrokkene na afloop van
de periode van drie jaar nog minder-
jarig is en ook overigens nog voldoet
aan de voorwaarden voor verlening
van de verblijfsvergunning op grond
van het bijzonder beleid voor alleen-
staande minderjarige vreemdelingen
en asielzoekers, en er overigens geen
contra-indicaties zijn, verleent de
korpschef hem om humanitaire rede-
nen een vergunning tot verblijf zonder
beperkingen.

13.14  Intrekking en niet-verlenging
van de vergunning tot verblijf

De Minister is bevoegd de vergunning
tot verblijf met een beperking die ver-
band houdt met het bijzondere beleid
inzake alleenstaande minderjarige
asielzoekers in te trekken, dan wel de
aanvraag om verlenging van de gel-
digheidsduur ervan niet in te willigen.
Dit kan plaatsvinden in de volgende
gevallen:
– indien achteraf blijkt dat de vreem-
deling ten tijde van de aanvraag meer-
derjarig was;

– indien de vreemdeling meerderjarig
is;
– indien gedurende de looptijd blijkt
dat de minderjarige (alsnog) wordt
begeleid en/of verzorgd door een
meerderjarige die de verantwoordelijk-
heid heeft voor de verzorging of die
geacht kan worden die verantwoorde-
lijkheid te hebben;
– indien gedurende de periode van
drie jaar nieuwe informatie beschik-
baar komt, waaruit zou blijken dat er
opvangmogelijkheden bestaan in het
land van herkomst of in ieder ander
land waar de minderjarige vreemde-
ling redelijkerwijs naar toe kan gaan; 
– indien er anderszins sprake is van
contra-indicaties, zoals openbare-
ordeaspecten.

Indien de korpschef aanleiding ziet de
vergunning tot verblijf onder de
beperking ‘Toegelaten als alleenstaan-
de minderjarige asielzoeker’ in te trek-
ken, dan wel de aanvraag om verlen-
ging van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning niet in te willigen,
dient hij de zaak voor te leggen aan
de Minister.

De Staatssecretaris van Justitie,
M.J. Cohen.
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