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Inleiding
Op 1 december 2002 wordt de werk-
wijze aangepast voor het adresonder-
zoek door middel van vragenlijsten in
zaken van Chinese alleenstaande min-
derjarige vreemdelingen. Deze wijzi-
ging ziet enkel op de routing van de
onderzoeksaanvraag en heeft geen
beleidsmatige consequenties.
Deze aanpassing van de werkwijze
heeft tot gevolg dat de tekst van de

Vreemdelingencirculaire, hoofdstuk
C8/China als volgt dient te worden
aangepast.

Wijziging van C8/China 
Hoofdstuk C8/China wordt als volgt
aangepast

Paragraaf 1
In paragraaf 1 (‘Datum’) wordt de
genoemde datum gewijzigd in de
datum waarop dit TBV is vastgesteld.

Paragraaf 6.1
De tekst van paragraaf 6.1 komt als
volgt te luiden:
6.1  Algemeen
Het is mogelijk om in China indivi-
dueel onderzoek te laten verrichten,
zowel asielgerelateerd als identiteits-,
document- en adresonderzoek. Voor
het adresonderzoek in zaken van
Chinese alleenstaande minderjarige
vreemdelingen is een speciale vragen-
lijst, model M40/2, ontwikkeld. Zie
voor deze procedure paragraaf 6.2.2.

Paragraaf 6.2.2
De tekst van paragraaf 6.2.2 wordt
als volgt gewijzigd.

De tweede volzin onder het kopje
‘Opstarten onderzoek’ (‘Het aanmeld-
centrum stuurt … ongegrond is ver-
klaard’) komt als volgt te luiden:
‘De vragenlijst van het Model M40/2

wordt derhalve pas ná ontvangst van
de uitspraak, waarbij het beroep van
de vreemdeling (deels) ongegrond is
verklaard, naar het ministerie van
Buitenlandse Zaken gestuurd.’

De laatste twee volzinnen van deze
paragraaf komen als volgt te luiden:
‘Het resultaat van het onderzoek
wordt dus niet gebruikt ten behoeve
van de besluitvorming op de asielaan-
vraag en de ambtshalve toets aan het
beleid inzake alleenstaande minderja-
rige vreemdelingen. Het dient ter
vaststelling van de identiteit ter ver-
krijging van een laissez-passer in de
terugkeerfase.’

Tot slot
Bovenstaande werkwijze gaat in op 1
december 2002.
Bovenstaande wijzigingen zullen zo
spoedig mogelijk in een aanvulling op
de Vreemdelingencirculaire 2000 wor-
den verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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