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Inleiding
Op 20 september 2001 is een aanvul-
ling op de Vreemdelingencirculaire
2000 uitgebracht die betrekking had
op de verlening van een verblijfsver-
gunning asiel voor bepaalde tijd op
de c-grond van artikel 29 Vreemde-
lingenwet 2000. In die aanvulling is
aangegeven dat onder omstandighe-
den individuele klemmende redenen
van humanitaire aard aanleiding kun-
nen zijn voor verlening van een ver-
blijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd. Onderstaande aanvulling is een
verduidelijking van dat bijzondere
beleid naar aanleiding van enkele in
de praktijk gerezen onduidelijkheden.
Daarnaast wordt hieronder aangege-
ven dat met de aanvulling van 20 sep-
tember 2001 geen verruiming van het
zogenoemde traumatabeleid is
beoogd, zoals dat is neergelegd in
C1/4.4.2.

In C1/4.4.2 is bepaald dat de indi-
viduele klemmende redenen van
humanitaire aard verband dienen te
houden met het vertrek uit het land
van herkomst en het asielrelaas van
de vreemdeling. Humanitaire redenen
die na het vertrek uit het land van

herkomst zijn ontstaan, kunnen niet
leiden tot verlening van een verblijfs-
vergunning  op grond van artikel 29,
eerste lid, onder c, Vreemdelingenwet.
Het in de huidige tekst genoemde
voorbeeld, moet echter gezien worden
als een bijzondere uitwerking van de
algemene regel. Met andere woorden,
het woord ‘voorbeeld’ is ongelukkig
gekozen. Dit verdient verduidelijking,
hetgeen beoogd wordt met onder-
staande wijziging van de tekst.

Wijziging C1/4.4

Inleiding
Hoofdstuk C1/4.4.1 ‘Inleiding’ wordt
als volgt gewijzigd:
De zin
‘In de tweede plaats kunnen bijzonde-
re individuele klemmende redenen
van humanitaire aard, die verband
houden met de redenen van het ver-
trek uit het land van herkomst en
tevens verband houden met het asiel-
relaas, aanleiding zijn tot verlening
van een verblijfsvergunning asiel op
grond van artikel 29, eerste lid, onder
c, Vreemdelingenwet.’
wordt vervangen door
‘In de tweede plaats kunnen bijzonde-
re individuele klemmende redenen
van humanitaire aard, anders dan
traumata, die verband houden met de
redenen van het vertrek uit het land
van herkomst en tevens verband hou-
den met het asielrelaas, aanleiding
zijn tot verlening van een verblijfsver-
gunning asiel op grond van artikel
29, eerste lid, onder c,
Vreemdelingenwet.’

Beoordeling
Hoofdstuk C1/4.4.2 ‘Beoordeling’
wordt als volgt aangevuld.
In C1/4.4.2.4 wordt het tekstdeel van
‘Een voorbeeld van een situatie…’ tot
en met ‘…of het hierboven beschre-
ven traumatabeleid’ vervangen door:
‘Een bijzondere situatie is het geval
dat de vreemdeling afkomstig is uit
een gebied ten aanzien waarvan is
bepaald dat dit in beginsel categoriaal
beschermingswaardig is, maar waar-
voor dit categoriaal beschermingsbe-
leid niet wordt gevoerd omdat er in

een ander deel van dat land een ver-
blijfsalternatief is.
Ten aanzien van de voorwaarde dat
de klemmende redenen verband die-
nen te houden met het vertrek uit het
land van herkomst betekent deze situ-
atie het volgende.
Een verblijfsalternatief wordt tegenge-
worpen omdat het beleid ervan uit-
gaat dat de betreffende vreemdeling
zich naar het verblijfsalternatief had
moeten begeven. Daar had hij zich
immers kunnen onttrekken aan de
algemene onveiligheid die in het cate-
goriaal beschermingswaardige deel
van het land heerst. Ten tijde van het
vertrek uit het categoriaal bescher-
mingswaardig deel zouden er evenwel
klemmende redenen van humanitaire
aard aanwezig kunnen zijn die ertoe
hebben geleid dat de vreemdeling niet
naar het verblijfsalternatief kon gaan.
Deze kunnen van een geheel andere
aard zijn dan de redenen die hebben
geleid tot het vertrek uit het categori-
aal beschermingswaardig deel. Echter,
in beide ligt wel de reden dat de
vreemdeling niet alleen het categori-
aal beschermingswaardige deel verliet,
maar ook dat hij niet naar het ver-
blijfsalternatief is gegaan. Hiermee is
dan dus het verband gelegd met het
vertrek uit het land van herkomst.
Van belang is dus dat de twee ver-
schillende componenten, de redenen
van vertrek uit categoriaal bescher-
mingswaardige deel en de klemmende
redenen van humanitaire aard die
reden waren niet naar het verblijfsal-
ternatief te gaan, in samenhang moe-
ten worden gezien als redenen van
vertrek uit het land van herkomst.
Hiermee is dan direct ook gezegd dat
klemmende redenen van humanitaire
aard die na het vertrek uit het land
van herkomst zijn ontstaan, niet bin-
nen dit beleidskader vallen. 

De beoordeling of de asielzoeker
wegens individuele klemmende huma-
nitaire redenen in aanmerking komt
voor een verblijfsvergunning asiel
dient pas plaats te vinden, nadat is
vastgesteld dat de vreemdeling niet in
aanmerking komt voor verlening van
een verblijfsvergunning asiel op grond
van artikel 29, eerste lid, onder a of
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b, Vreemdelingenwet of het hierboven
beschreven traumatabeleid.
Daarnaast dient, in het geval bij de
beoordeling in het kader van artikel
29, eerste lid, onder d, Vreemde-
lingenwet, is geoordeeld dat er voor
de vreemdeling een verblijfsalternatief
aanwezig wordt geacht, alsnog te
worden beoordeeld of er, conform het
hierboven gestelde, gronden bestaan
een verblijfsvergunning te verlenen op
grond van artikel 29, eerste lid, onder
c, Vreemdelingenwet. De bewijslast
hiervoor ligt bij de asielzoeker.
Daarbij is de omstandigheid dat de
asielzoeker geen banden heeft met het
betreffende gebied of er nooit heeft
verbleven op zichzelf geen reden voor
verblijfsaanvaarding.’

De overige tekst van C1/4.4 blijft
ongewijzigd.

Tot slot
Voor zover van toepassing zullen
bovenstaande wijzigingen zo spoedig
mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

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