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Inleiding
Hieronder treft u aan een wijziging
van het hoofdstuk betreffende de
beoordeling van asielaanvragen van
asielzoekers afkomstig uit China. De
aanleiding en achtergrond van deze
wijziging zijn in de tekst opgenomen.

Algemene uitgangspunten
Hieronder wordt voor asielzoekers uit
China 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 hoofdstuk van de
Vreemdelingencirculaire 2000 over het
landgebonden asielbeleid vormt een
uitwerking van het algemene asielbe-
leid zoals dat in de
Vreemdelingencirculaire 2000 is gefor-
muleerd 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 Vc
2000.
Voorts wordt met nadruk gewezen op
de contra-indicaties die zijn geformu-
leerd in C1/5.13 van de
Vreemdelingencirculaire 2000.

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

Beoordeling van asielaanvragen van
personen van Chinese nationaliteit

1 Datum

Deze versie van dit hoofdstuk is vast-
gesteld op *.

2 Geldigheid

Het beleid ten aanzien van Chinese
asielzoekers is in werking getreden op
25 maart 2001.
Het beleid ten aanzien van Chinese
alleenstaande minderjarige vreemde-
lingen is in werking getreden op 8
november 2001.

3 Achtergrond

Op 28 maart 2003 heeft de Minister
van Buitenlandse Zaken een algemeen
ambtsbericht over de situatie in
China uitgebracht, dat geldt als een
actualisering van het ambtsbericht
van 28 november 2001. Dit nieuwe
ambtsbericht heeft niet geleid tot een
wijziging van beleid.

Op 9 april 2001 heeft de Minister
van Buitenlandse Zaken een ambtsbe-
richt uitgebracht over de positie van
minderjarigen in China (zelfredzaam-
heid, opvang en terugkeer). Op grond
van deze informatie en op grond van
het ambtsbericht van 28 maart 2003
is geconcludeerd dat in China ade-
quate opvang voor Chinese minderja-
rigen aanwezig is.

4 Groeperingen die de verhoogde aan-
dacht vragen 

4.1 Aanhangers van een spirituele
beweging 

Spirituele beweging Falun Gong
De Falun Gong is sinds 1999 een ver-
boden sekte. De onderdrukking door
de Chinese autoriteiten is toegeno-
men. Aanhangers van de Falun Gong
worden door de Chinese autoriteiten
zeer actief vervolgd (zie ambtsbericht
28 maart 2003, paragraaf 3.3.4).

Falun Gong aanhangers lopen het
gevaar te worden opgepakt zodra het
openbaar is dat ze Falun Gong aan-
hanger zijn. Ze worden bestraft
(variërend van ontslag tot detentie) of
naar intensieve anti-Falun Gong stu-
diesessies gestuurd waar ze onder
grote druk gezet worden om afstand
te nemen van de Falun Gong.
Volharden zij in hun overtuiging, dan
worden ze vaak zonder proces naar
heropvoedingskampen gestuurd.
Leiders van de Falun Gong worden
onmiddellijk in deze kampen opgeslo-
ten. Ook worden veel Falun Gong
aanhangers in psychiatrische detentie-
centra opgesloten.

Andere spirituele bewegingen
Ook andere spirituele bewegingen als
de Zhong Gong, Guo Gong en de
Sian Gong groep hebben te maken
met toegenomen repressie van de
Chinese autoriteiten.

Voor nadere informatie over de
Falun Gong en de Zhong Gong
beweging wordt verwezen naar de
ambtsbericht van 28 november 2001
en 28 maart 2003. 

Indien betrokkene zich erop
beroept aanhanger te zijn van een
van de genoemde spirituele bewegin-
gen en hij aannemelijk maakt dat hij
strafrechtelijk vervolgd wordt of zal
worden vanwege lidmaatschap van
een spirituele beweging, en de straf-
maat is te herleiden tot vervolging in
de zin van het Vluchtelingenverdrag,
of dat hij vanwege dit lidmaatschap
naar een heropvoedingskamp zal
worden gestuurd of in een psychia-
trisch detentiecentrum zal worden

Uit: Staatscourant 29 augustus 2003, nr. 166 / pag. 11 1

JU

Beoordeling van asielaanvragen van personen 
van Chinese nationaliteit



opgesloten, kan hij op grond van
artikel 29, eerste lid, aanhef en onder
a, Vreemdelingenwet in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd. 

Nader gehoor
Tijdens het nader gehoor gelden
onder andere de volgende aandachts-
punten:
– duur lidmaatschap spirituele bewe-
ging;
– welke functie betrokkene heeft;
– hoe zijn de Chinese autoriteiten van
de activiteiten van betrokkene op de
hoogte geraakt (dan wel de verwach-
ting dat de autoriteiten hiervan op de
hoogte zullen raken).

4.2 Aanhangers van religieuze groepe-
ringen 
(Zie het ambtsbericht van 28 maart
2003, paragraaf 3.3.3)

Er zijn vijf officieel erkende religies in
China: het katholicisme, het prote-
stantisme, het Boeddhisme, het
Taoïsme en de Islam. 

Ingevolge een bepaling in de
grondwet dienen religieuze groeperin-
gen zich te onthouden van activiteiten
die de openbare orde verstoren, de
gezondheid van burgers in gevaar
brengen of inbreuk maken op het
onderwijssysteem van China. 

Sinds 1982 bestaat een verbod op
huiskerken. Niet geregistreerde plaat-
sen, zoals ondergrondse huiskerken,
zijn daarom sinds 1982 illegaal. De
aanpak van ongeregistreerde kerken
lijkt in 2002 te zijn verscherpt. In het
algemeen worden opgepakte leden
van huisgemeentes verhoord, maar na
korte tijd weer vrijgelaten. Leden van
ongeoorloofde kerken lopen het risico
te worden geïntimideerd verhoord,
vastgezet en mishandeld.

In 1996 is door het Staand Comité
van het Nationaal Volkscongres een
besluit aangenomen om alle sekten te
verbieden en de leden te vervolgen.
Leden van illegale sektes lopen het
risico te worden opgepakt en te wor-
den gedetineerd. 

Indien betrokkene aannemelijk
maakt dat hij strafrechtelijk vervolgd
wordt of zal worden, vanwege lid-
maatschap van een religieuze groepe-
ring of sekte, en dat de strafmaat tot
vervolging in de zin van het
Vluchtelingenverdrag te herleiden is,
kan hij op grond van artikel 29, eer-
ste lid, aanhef en onder a,

Vreemdelingenwet in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd. 

Nader gehoor
Tijdens het nader gehoor gelden
onder andere de volgende aandachts-
punten:
– geloofsovertuiging en mate van uit-
oefening (intensiteit en frequentie);
– religieuze activiteiten, in hoeverre
heeft betrokkene activiteiten ont-
plooid en in hoeverre is dit openlijk
gebeurd;
– welke problemen heeft betrokkene
ondervonden, dan wel vreest betrok-
kene te ondervinden;
– hoe zijn de Chinese autoriteiten van
de geloofsovertuiging van betrokkene
op de hoogte geraakt (dan wel waar-
op is de verwachting gebaseerd dat de
autoriteiten hiervan op de hoogte zul-
len raken).

4.3 Politieke dissidenten en mensen-
rechtenactivisten

Uit het ambtsbericht van 28 maart
2003 (paragraaf 3.3.2) en 28 novem-
ber 2001 (paragraaf 3.3.2) blijkt dat
de Chinese autoriteiten kritiek op de
Chinese Communistische Partij of op
beleidsuitgangspunten van die partij
niet dulden. 

Politieke dissidenten en mensen-
rechtenactivisten kunnen daarom op
grond van artikel 29, eerste lid, onder
a, Vreemdelingenwet in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning
asiel, indien zij aannemelijk hebben
gemaakt dat zij als zodanig bekend
zijn bij de Chinese autoriteiten en dat
de problemen die zij verwachten van
de zijde van de autoriteiten, te herlei-
den zijn tot daden van vervolging
zoals bedoeld in het
Vluchtelingenverdrag. 

4.4 Etnische minderheden
(Zie het ambtsbericht van 28 maart
2003, paragraaf 3.5 en het ambtsbe-
richt van 28 november 2001, para-
graaf 3.4.1)

4.4.1 Oeigoeren
In het westen van China in Xinjiang
leven etnische Turkse Oeigoeren
(moslims). 

Indien zij zich beroepen op discri-
minatie dient voor de beoordeling of
de vreemdeling op grond van artikel
29, eerste lid, aanhef onder a,
Vreemdelingenwet in aanmerking

komt voor een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd, bezien te
worden of de discriminatie is aan te
merken als vervolging in de zin van
het Vluchtelingenverdrag (zie
C1/4.2.5). 

In het kader van de in april 2001
gestarte ‘strike hard’ campagne zijn
duizenden Oeigoeren opgepakt en
velen aangeklaagd of veroordeeld.
Het doelwit van de campagne zijn
separatisten, criminele terroristen en
religieuze extremisten. Protest van
Oeigoeren wordt als separatisme aan-
geduid. Oeigoeren worden onder
meer veroordeeld voor illegale religi-
euze activiteiten en het in gevaar
brengen van de staatsveiligheid. 

Actieve separatisten onder de
Turkse Oeigoeren (Uighur) kunnen
door de Chinese autoriteiten straf-
rechtelijk worden vervolgd De
Chinese overheid treedt hard op tegen
(al dan niet vermeende) aanslagple-
gers en activisten. Beoordeeld dient te
worden of de (strafrechtelijke) vervol-
ging is aan te merken als vervolging
in de zin van het
Vluchtelingenverdrag. 

Oeigoeren die aannemelijk maken
dat zij strafrechtelijk vervolgd worden
of zullen worden vanwege politieke
activiteiten in Xinjiang en dat de
strafmaat tot vervolging in de zin van
het Vluchtelingenverdrag te herleiden
is, kunnen op grond van artikel 29,
eerste lid, aanhef en onder a,
Vreemdelingenwet in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd. 

In zaken waarbij aanslagen of
separatistische activiteiten een rol spe-
len, dient aandacht te worden besteed
aan de mogelijke toepassing van arti-
kel 1F van het Vluchtelingenverdrag.
Zie hiervoor C1/5.13.3 en C3/10.14.

Nader gehoor
Tijdens het nader gehoor gelden
onder andere de volgende aandachts-
punten:
– welke separatistische activiteiten
heeft betrokkene verricht (mate, fre-
quentie en zwaarwegendheid);
– is betrokkene (indirect/direct)
betrokken geweest bij het plegen van
ernstige misdrijven;
– discriminatie (mate, zwaarwegend-
heid, reden) en de mogelijkheid om
hiertegen bescherming in te roepen;
– van welke autoriteiten (lokale
Oeigoeren autoriteiten of Chinese
autoriteiten) stelt betrokkene proble-
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men te ondervinden? Kan betrokkene
zich onttrekken aan deze autoriteiten
door zich elders te vestigen?

4.4.2 Tibetanen
Veel Tibetanen zijn gekant tegen de
zo groot mogelijke etnische assimila-
tie van Tibet en zijn etnische bevol-
king door de Chinese autoriteiten.
Het streven naar autonomie voor
Tibet door de Dalai Lama wordt
door China geïnterpreteerd als een
onafhankelijkheidsstrijd. Tibetaanse
boeddhistische monniken en nonnen
zijn soms als politiek activist actief.
Iedere politieke activiteit wordt door
de Chinese regering onderdrukt en
vaak worden pro-onafhankelijkheids-
activisten opgepakt. 

Tibetaanse asielzoekers, die aanne-
melijk maken dat zij strafrechtelijk
vervolgd worden of zullen worden
vanwege politieke activiteiten in Tibet
en dat de strafmaat tot vervolging in
de zin van het Vluchtelingenverdrag
te herleiden is, kunnen op grond van
artikel 29, eerste lid, aanhef en onder
a, Vreemdelingenwet in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd. 

4.4.3 Etnische Mongolen uit Binnen-
Mongolië
In Binnen-Mongolië is geen sprake
van discriminatie van de etnisch
Mongoolse minderheid. Activisme
gericht op afscheiding van Binnen-
Mongolië wordt niet geduld en kan
leiden tot meerjarige gevangenisstraf.
Protestbewegingen die openlijk stre-
ven naar een onafhankelijk Binnen-
Mongolië zijn sinds 1995 niet of nau-
welijks meer actief in Mongolië.

Etnisch Mongoolse asielzoekers,
die aannemelijk maken dat zij straf-
rechtelijk vervolgd worden of zullen
worden vanwege politieke activiteiten
in Binnen-Mongolië en dat de straf-
maat tot vervolging in de zin van het
Vluchtelingenverdrag te herleiden is,
kunnen op grond van artikel 29, eer-
ste lid, aanhef en onder a,
Vreemdelingenwet in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd. 

In zaken waarbij aanslagen of
separatistische activiteiten een rol spe-
len, dient aandacht te worden besteed
aan de mogelijke toepassing van arti-
kel 1F van het Vluchtelingenverdrag.
Zie hiervoor C1/5.13.3 en C3/10.14.

4.5 Gezinnen met meerdere kinderen 
(Zie het ambtsbericht van 28 maart
2003, paragraaf 3.1.2, en 28 novem-
ber 2001, paragraaf 3.4.3)

Een beschrijving van de toepassing
van het Chinese beleid dat in 1979
werd ingezet om het aantal geboorten
en daarmee de bevolkingsgroei te
beperken, is te vinden in het ambtsbe-
richt van 28 augustus 2000, paragraaf
3.3.4. De regels voor de handhaving
van het geboortebeleid in China wor-
den geleidelijk versoepeld. In sociaal-
maatschappelijk opzicht is er geen
sprake van discriminatie van illegale
kinderen. 
Op 1 september 2002 is de eerste
nationale wet over gezinsplanning in
werking getreden. Deze wet geeft ver-
dere invulling aan de beperkte consti-
tutionele voorzieningen die tot voor
kort de enige richtlijn vormden voor
lokale regelgeving voor dit onder-
werp. De bedoeling van deze wet is
dat een einde komt aan machtsmis-
bruik en corruptie met betrekking tot
het innen van boetes en belastingen
bij gezinnen die meer dan één kind
hadden gekregen.

Een beroep op het geboortebeleid
is op zichzelf onvoldoende om tot
verlening van een verblijfsvergunning
asiel op grond van artikel 29, eerste
lid, aanhef onder a of b,
Vreemdelingenwet over te gaan. 

4.6 Dienstplichtigen en deserteurs

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

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 normale beleid, zoals is weerge-
geven in C1/3.3.3, is van toepassing. 

5.2 Traumatabeleid

Het algemene beleid, zoals weergege-
ven in paragraaf C1/4.4, is van toe-
passing. 

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

5.3.1 Algemeen
Op 9 april 2001 heeft de Minister van
Buitenlandse Zaken een ambtsbericht
uitgebracht over de positie van min-
derjarigen in China (zelfredzaamheid,
opvang en terugkeer). Dit ambtsbe-
richt is nog steeds actueel. Op grond
van deze informatie wordt geconclu-
deerd dat in China adequate opvang
voor minderjarigen aanwezig is, onge-
acht de leeftijd van de minderjarige
vreemdeling. Dit heeft tot gevolg dat
voor Chinese alleenstaande minderja-
rige asielzoekers adequate opvang in
het land van herkomst voorhanden is
en dat zij dus niet in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning
op grond van het speciale beleid inza-
ke alleenstaande minderjarige asiel-
zoekers. 

Chinese minderjarigen van wie de
asielaanvraag is afgewezen en die niet
in aanmerking komen voor een ver-
blijfsvergunning regulier, moeten
terugkeren.

Het ambtsbericht van de Minister
van Buitenlandse Zaken d.d. 9 april
2001 over minderjarigen in China
bevat zeer uitgebreide informatie over
de opvangmogelijkheden in China.
Deze informatie komt – kort samen-
gevat – op het volgende neer:
– in de praktijk is er vrijwel altijd een
familielid of een bekende in de omge-
ving die voor opvang kan zorgen;
– wanneer opvang in eigen kring ont-
breekt, komt overheidsopvang aan de
orde. In die gevallen is het Ministerie
van Burgerzaken in samenwerking
met wijk- of straatcomités in de ste-
den of dorpscomités in landelijke
gebieden verantwoordelijk voor de
opvang en begeleiding van alleen-
staande kinderen tot hun achttiende
jaar;
– voor jongeren tot 16 jaar zijn er
weeshuizen, voor 16 - 18-jarigen is
opvang mogelijk in verzorgingshui-
zen;
– in dorpen en landelijke gebieden is
het gebruikelijk dat de lokale gemeen-
schap de zorg voor de minderjarige
op zich neemt.

Daarbij komt nog dat in China
ook onderbrenging bij pleegouders of
particuliere opvang mogelijk is.
Bovendien kan, indien een al wat
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oudere minderjarige zelfstandig wenst
te leven, het straat- of wijkcomité
assisteren bij het vinden van zelfstan-
dig onderdak. Het wijkcomité blijft
verantwoordelijk voor diens welbevin-
den en voor het verlenen van de
minimumzorg in de vorm van voe-
ding, kleding, onderdak, medische
zorg, begrafenis en onderwijs.

In het ambtsbericht van 9 april
2001 wordt erop gewezen dat de kwa-
liteit van de opvangtehuizen in China
niet overal van hetzelfde niveau is.
Uit de bij het ambtsbericht gevoegde
verslagen van bezoeken aan een aan-
tal opvanginstellingen in de regio’s
waar in de praktijk de meeste Chinese
minderjarigen in Nederland vandaan
komen, mag evenwel worden gecon-
cludeerd dat de overheidsopvang in
de bezochte tehuizen (zeker naar
lokale maatstaven gemeten) voldoet
aan de eisen die daaraan gesteld
mogen worden. Bovendien heeft het
Ministerie van Burgerzaken de afge-
lopen jaren extra aandacht besteed
aan het management van weeshuizen
en verzorgingshuizen.
Voorts geeft het algemeen ambtsbe-
richt van 28 maart 2003 aan dat het
algemeen beeld is, dat de Chinese
autoriteiten de laatste vijf jaar veel
aandacht besteden aan de opvang van
weeskinderen. Dit beeld wordt beves-
tigd door UNICEF. Het voor kinder-
opvang verantwoordelijke ministerie
van Burgerzaken werkt intensief
samen met UNICEF, maar ook met
veel andere internationale en nationa-
le NGO’S.

In beginsel dient ervan te worden
uitgegaan dat de opvang in weeshui-
zen adequaat is. Dit geldt ook voor
situaties waarin sprake is van een
minderjarige vrouw met een kind. Uit
het ambtsbericht van 28 maart 2003
blijkt dat ook voor hen adequate
opvang aanwezig is.

Indien in het individuele geval
wordt betwist dat adequate opvang
voor betrokkene aanwezig is, wordt –
gelet op de uitgebreide mogelijkheden
van (adequate) opvang – van de
betrokkene verwacht dat hij aantoont
dat in zijn geval geen adequate
opvang aanwezig is ofwel dat hij aan-
toont dat er een reële kans is dat hij
geplaatst wordt in een weeshuis of
verzorgingshuis dat, naar lokale
maatstaven gemeten, niet adequaat is.
De bewijslast ligt hierbij bij de
betrokken asielzoeker. 

5.3.2 Beleidsconsequenties
Op grond van het ambtsbericht van 9
april 2001 wordt geconcludeerd dat in
China adequate opvang voor minder-
jarigen aanwezig is. Indien een vreem-
deling in het bezit is van een geldige
verblijfsvergunning regulier onder de
beperking ’verblijf als alleenstaande
minderjarige vreemdeling’, dan wordt
deze vergunning ingetrokken op
grond van de aanwezigheid van ade-
quate opvang in China. Een aanvraag
tot verlening van een verblijfsvergun-
ning regulier onder de beperking
’voortgezet verblijf’, dan wel een aan-
vraag tot verlenging van de geldig-
heidsduur van de vergunning, wordt
afgewezen. De verblijfsvergunning
van Chinese vreemdelingen die onder
het overgangsrecht 18+ vallen, wordt
echter niet ingetrokken (zie 5.3.3).

5.3.3 Overgangsbepaling meerderjari-
gen
Vreemdelingen die een asielaanvraag
vóór 4 januari 2001 hebben inge-
diend, in het bezit zijn van een ver-
blijfsvergunning regulier onder de
beperking ’verblijf als alleenstaande
minderjarige vreemdeling’ én op het
moment van beslissen achttien jaar of
ouder zijn geworden, vallen onder het
overgangsrecht 18+. Deze vergunning
wordt dus niet ingetrokken. Van
vreemdelingen in deze categorie
wordt de aanvraag om wijziging van
de beperking in voortgezet verblijf
niet afgewezen op grond van het hier-
boven gestelde.

Van vreemdelingen die een asiel-
aanvraag vóór 4 januari 2001 hebben
ingediend in het bezit zijn van een
verblijfsvergunning regulier onder de
beperking ’verblijf als alleenstaande
minderjarige vreemdeling’ en die nog
minderjarig zijn, dient deze verblijfs-
vergunning wel te worden ingetrok-
ken. Ratio hierachter is dat er geen
sprake is van een nieuwe intrekkings-
grond, maar dat is gebleken dat in
China adequate opvang voorhanden
is, hetgeen ook onder het beleid van
vóór 4 januari 2001 reeds een intrek-
kingsgrond was.

5.3.4 Handelwijze bij intrekken ver-
blijfsvergunning
Het uitgangspunt is dat er een actief
intrekkingsbeleid geldt. Indien
betrokkene in het bezit is van een gel-
dige verblijfsvergunning regulier
onder de beperking ’verblijf als
alleenstaande minderjarige vreemde-

ling, dan wordt deze door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
ingetrokken op grond van de aanwe-
zigheid van adequate opvang in
China. Alvorens overgegaan wordt
tot het besluit de verblijfsvergunning
regulier in te trekken, wordt betrok-
kene hiervan schriftelijk op de hoogte
gesteld. Op grond van de artikelen
4:8 en 4:9 van de Algemene wet
bestuursrecht, wordt betrokkene in de
gelegenheid gesteld vooraf zijn ziens-
wijze schriftelijk dan wel mondeling
naar voren te brengen. 

5.3.5 Handelwijze bij afwijzen voortge-
zet verblijf
De aanvraag om een verblijfsvergun-
ning regulier voor bepaalde tijd onder
de beperking ’voortgezet verblijf’
dient te worden afgewezen op grond
van artikel 3.51, tweede lid,
Vreemdelingenbesluit. Immers, de
vreemdeling voldoet niet meer aan de
voorwaarden voor het verlengen van
de geldigheidsduur van de oorspron-
kelijke verblijfsvergunning, te weten
de vergunning regulier onder de
beperking ’verblijf als alleenstaande
minderjarige vreemdeling’.  
Van de voorgenomen weigering
wordt betrokkene schriftelijk op de
hoogte gesteld en betrokkene wordt
tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld
vooraf zijn zienswijze (op grond van
artikel 4:9 Algemene wet bestuurs-
recht schriftelijk of mondeling) ken-
baar te maken.
Ingevolge artikel 4:7 van de
Algemene wet bestuursrecht maakt de
korpschef een rapport op van de
zienswijze van de vreemdeling op het
voornemen om de aanvraag af te wij-
zen. Het rapport hoeft niet specifiek
een op een ambtseed opgemaakt pro-
ces-verbaal te zijn. Ingevolge artikel
3.14, derde lid onder d, Voorschrift
Vreemdelingen stuurt de korpschef
een aanvraag tot wijziging van de
beperking met het rapport door naar
de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
Zie hiervoor ook C2/7.7 en C2/7.8.

Het bovenstaande geldt niet indien
betrokkene onder de overgangsbepa-
ling meerderjarigen valt. In dat geval
wordt de aanvraag om wijziging van
de beperking in voortgezet verblijf
niet afgewezen.

5.3.6 Handelwijze bij niet verlengen
geldigheidsduur
Indien bij de korpschef een aanvraag
tot verlenging van de geldigheidsduur
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van de vergunning regulier onder de
beperking ’verblijf als alleenstaande
minderjarige vreemdeling’ wordt inge-
diend, dan maakt de korpschef inge-
volge artikel 4:7 van de Algemene
wet bestuursrecht een rapport op van
de zienswijze van de vreemdeling op
het voornemen om de aanvraag af te
wijzen. De korpschef dient een aan-
vraag tot verlenging van de geldig-
heidsduur van de vergunning voor
regulier onder de beperking ’verblijf
als alleenstaande minderjarige vreem-
deling’ voor te leggen aan de
Immigratie- en Naturalisatiedienst.
De aanvraag komt niet voor inwilli-
ging in aanmerking omdat adequate
opvang in China voorhanden is. 

5.4 Driejarenbeleid 

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

5.5 Republiekvlucht

Republiekvlucht is op zichzelf onvol-
doende reden om tot statusverlening
over te gaan. Er zijn geen aanwijzin-
gen dat het aanvragen van asiel in het
buitenland leidt tot strafrechtelijke
vervolging of anderszins tot speciale
aandacht van de kant van de autori-
teiten. 

6 Procedurele aspecten

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-B, ontwikkeld. Zie
voor deze procedure paragraaf 6.2.2.

6.2 Behandeling asielaanvraag alleen-
staande minderjarige in de aanmeld-
centrumprocedure

De asielaanvraag van alleenstaande
minderjarige asielzoekers kan in het
aanmeldcentrum worden afgedaan
indien het asielrelaas zich daarvoor
leent. De beoordeling of de minderja-
rige in aanmerking komt voor een
verblijfsvergunning op grond van het
ama-beleid kan in het aanmeldcen-
trum worden gedaan met behulp van
het ambtsbericht van 9 april 2001.

Zie tevens C5/24 over de procedure
voor alleenstaande minderjarige asiel-
zoekers en vreemdelingen.

6.2.1 Leeftijdsonderzoek
Met het oog op de vragen of en tot
wanneer in afwachting van de terug-
keer opvang moet worden verleend,
kan in zaken van Chinese (gestelde)
minderjarige vreemdelingen leeftijds-
onderzoek worden verricht. 

6.2.2 Procedure vragenlijst
Model M40-B (vragenlijst Chinese
ama’s) dient ten behoeve van de iden-
titeitsvaststelling door iedere gestelde
Chinese alleenstaande minderjarige
tijdens het eerste gehoor in de aan-
meldcentrumprocedure ingevuld te
worden. Op basis van de vragenlijst
wordt door de posten in China
onderzoek verricht.  De posten in
China mogen de Chinese autoriteiten
alleen benaderen voor onderzoek,
indien door de rechter in beroep is
bevestigd dat de vreemdeling geen
Verdragsvluchteling is. Aangezien het
onderzoek minder tijd vergt als de
Chinese autoriteiten worden bena-
derd, wordt alleen onderzoek met
behulp van de vragenlijsten opgestart
indien uit een rechterlijke uitspraak is
gebleken dat de vreemdeling geen
vluchteling in de zin van het
Vluchtelingenverdrag is. 
Een afwijzende uitspraak op een ver-
zoek om een voorlopige voorziening
is op zichzelf onvoldoende om het
onderzoek waarbij de autoriteiten
mogen worden benaderd, op te star-
ten. Een verzoek om een voorlopige
voorziening richt zich tegen het niet
opschorten van de werking van de
beschikking en niet op de vraag of de
vreemdeling verdragsvluchteling is. 
Indien de vreemdeling hoger beroep
instelt tegen de uitspraak waarin is
overwogen dat betrokkene geen ver-
dragsvluchteling is, kan eveneens
onderzoek worden opgestart en uitge-
voerd. Door het instellen van een
hoger beroep wordt de werking van
het bestreden besluit niet opgeschort.

Opstarten onderzoek
Onderzoek met model M40-B wordt
alleen opgestart indien uit de rechter-
lijke uitspraak blijkt dat de vreemde-
ling geen vluchteling in de zin van het
Vluchtelingenverdrag is. De vragen-
lijst van het model M40-B wordt der-
halve pas ná ontvangst van de uit-
spraak, waarbij het beroep van de

vreemdeling (deels) ongegrond is ver-
klaard, naar het ministerie van
Buitenlandse Zaken gestuurd. Het
aanmeldcentrum houdt het dossier in
dit geval in beheer. 
Indien in incidentele gevallen de
vreemdeling naar een opvanglocatie
wordt verwezen – bijvoorbeeld
wegens de overschrijding van proces-
uren –, dan wordt het onderzoek
middels de vragenlijsten opgestart ná
de rechterlijke uitspraak hierop. Uit
de rechterlijke uitspraak naar aanlei-
ding van de beschikking moet blijken
dat de vreemdeling geen verdrags-
vluchteling is. 

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. 

7 Terugkeer en uitzetting

7.1 Categoriale bescherming

Voor China geldt geen beleid van
categoriale bescherming. Asielzoekers
uit China komen derhalve niet in
aanmerking voor een verblijfsvergun-
ning asiel op grond van artikel 29,
eerste lid, onder d,
Vreemdelingenwet. Zie C1/4.5.

7.2 Besluit- en vertrekmoratorium

Ten aanzien van asielzoekers uit
China is geen besluit genomen in de
zin van artikel 43 dan wel 45, vierde
lid, Vreemdelingenwet.

7.3 Praktische aspecten terugkeer.

Naar China kan worden teruggekeerd
en er wordt uitgezet naar China.
De terugkeerteams in de regio’s zijn
verantwoordelijk voor de terugkeer
van ama’s.

De Nederlandse autoriteiten behoe-
ven in de terugkeerfase van Chinese
minderjarigen geen onderzoek te doen
naar een concrete opvangplaats in
een opvanginstelling in China. Uit de
ambtsberichten van 9 april 2001 en
van 28 maart 2003 blijkt immers dat
de Chinese autoriteiten zorgdragen
voor de opvang van alleenstaande
minderjarigen.
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Wijziging modellen
Model M40 (Vragenlijst China)
wordt vernummerd tot M40-A (zie
bijlage)

Na model M40-A wordt een nieuw
model M40-B ingevoegd, dat komt te
luiden als aangegeven in de bijlage.

Tot slot
Dit TBV treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
het wordt geplaatst.

Voorzover van toepassing zullen de
bovenstaande wijzigingen zo spoedig
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,
P.W.A. Veld.
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Model M40-A  Vragen lijst China
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Model M40-B Vragenlijst Chinese ama’s
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