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Inleiding
Hieronder treft u aan een wijziging
van het hoofdstuk betreffende de
beoordeling van asielaanvragen van
personen van Angolese nationaliteit.
In het ambtsbericht van 31 oktober
2003 heeft de Minister van
Buitenlandse Zaken de opvang van
alleenstaande minderjarigen beschre-
ven na de opening van het door
Nederlandse middelen gefinancierde
deel van het opvangtehuis Mulemba.
Op grond hiervan wordt geconclu-
deerd dat in Angola adequate
opvang voor alleenstaande minderja-
rige vreemdelingen aanwezig is. 

TBV 2003/41 blijft van toepassing,
met uitzondering van de hieronder
gewijzigde passages.

Wijziging C8/Angola
De tekst van paragraaf 1 van
C8/Angola Vc 2000 komt te verval-
len en wordt vervangen door de vol-
gende tekst:
‘Deze versie van dit hoofdstuk is

vastgesteld op *[dagtekening hoofd-
stuk]’

In paragraaf 3 van C8/Angola
komt de eerste alinea als volgt te lui-
den:
‘Op 14 mei 2003 en op 31 oktober
2003 heeft de Minister van
Buitenlandse Zaken een ambtsbericht
uitgebracht over de situatie in
Angola (kenmerken: DPV/AM-
801530 en DPV/AM-818704). In het
laatstgenoemde ambtsbericht gaat de
Minister van Buitenlandse Zaken
tevens in op de opvang van alleen-
staande minderjarigen na de uitbrei-
ding met middelen uit Nederland
van het opvangcentrum van
Mulemba. Op grond hiervan wordt
geconcludeerd dat in Angola ade-
quate opvang voor alleenstaande
minderjarige vreemdelingen aanwezig
is.’

Paragraaf 5.3 van C8/Angola
komt in zijn geheel te vervallen en
wordt vervangen door de volgende
paragraaf: 
5.3  Opvangmogelijkheden minderjari-
gen en bijzonderheden met betrekking
tot het beleid inzake alleenstaande
minderjarige vreemdelingen

In het ambtsbericht van de Minister
van Buitenlandse Zaken (DPV/AM-
818704) wordt gemeld dat minderja-
rigen, die niet vergezeld worden door
hun ouders of wettelijke vertegen-
woordiger, bij uitreis in het bezit die-
nen te zijn van een door de ouders
ondertekende verklaring van toe-
stemming voor uitreis. Hierbij is
tevens van belang dat een vliegreis
naar Europa veel geld kost en een
paspoort en (Schengen)visum voor
de reis verplicht is. Het is mede hier-
om onwaarschijnlijk dat een kind
zonder de steun van familie een
Europees land zou kunnen bereiken.

Alleenstaande minderjarigen wor-
den doorgaans door familie of vrien-
den opgevangen. Indien er niemand
is die voor een alleenstaande minder-
jarige kan of wil zorgen, is het minis-
terie van Sociale Assistentie en
Reïntegratie wettelijk verantwoorde-
lijk voor de voogdij en opvang. De

verantwoordelijke afdelingen zijn
echter zwaar overbelast. 

Ondanks hulp van non-gouverne-
mentele organisaties is er sprake van
overvolle opvanghuizen. Door
gebrek aan middelen is de kwaliteit
naar lokale maatstaven gemeten in
het algemeen slecht.
Gunstige uitzondering hierop is het
opvangcentrum Mulemba. In 2003 is
dit tehuis met middelen uit
Nederland uitgebreid. De kwaliteit
van de opvangfaciliteiten is naar
lokale maatstaven gemeten goed. Het
centrum dat tot de uitbreiding 50
jongens in de leeftijd van 7 tot 18
jaar onderdak gaf, beschikt sinds
september 2003 over 20 extra bed-
den, een extra schoolgebouw en een
sportruimte. De uitbreiding heeft
opvang van meisjes mogelijk
gemaakt.
Via de Internationale Organisatie
voor Migratie (IOM) wordt in dit
tehuis aan terugkerende alleenstaan-
de minderjarige Angolezen tijdelijk
opvang geboden. Het doel is de
aldus opgevangen minderjarigen zo
snel mogelijk in de Angolese samen-
leving te integreren en definitieve
opvang voor hen buiten het opvang-
tehuis te vinden. Mede gezien het
gestelde in de eerste alinea wordt
verwacht dat de doorstroming in
Mulemba groot genoeg zal zijn om
steeds aan terugkerende Angolese
alleenstaande minderjarigen opvang
te kunnen bieden.

Het bovenstaande leidt tot de con-
clusie dat in Angola voor alleen-
staande minderjarige vreemdelingen
adequate opvang voorhanden is.
Minderjarige asielzoekers van
Angolese nationaliteit komen derhal-
ve niet in aanmerking voor verlening
van een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd bedoeld voor
alleenstaande minderjarige vreemde-
lingen. Bij de feitelijke terugkeer
moet de toegang tot Mulemba of een
andere concrete opvangplaats gere-
geld zijn.

Het voorgaande houdt het volgen-
de in:
• in de asielprocedure leidt de ambts-
halve toetsing naar de vraag of
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betrokkene in aanmerking komt
voor een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd onder de beper-
king ‘Verblijf als alleenstaande min-
derjarige vreemdeling’ tot een weige-
ring van die vergunning;
• de aanvraag om verlenging van de
verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd onder de beperking
‘Verblijf als alleenstaande minderjari-
ge vreemdeling’ wordt afgewezen;
• de aanvraag tot wijziging van de
beperking ‘Verblijf als alleenstaande
minderjarige vreemdeling’ in
‘Voortgezet verblijf’ wordt afgewe-
zen, tenzij deze aanvraag wordt
gedaan op grond van artikel 9.4
Vreemdelingenbesluit.

Eerste en nader gehoor
Voor het eerste en nader gehoor
kunnen onder andere de volgende
aandachtspunten van belang zijn:
– was betrokkene bij uitreis in het
bezit van de benodigde papieren en
uitreistoestemming van de ouders?;

– op welk adres was betrokkene
woonachtig?;
– waar zat betrokkene op school
(naam en adres)?; in welke klas en
jaargang?;
– wat was de naam van de groep
(‘turma’) waartoe betrokkene
behoorde?;
– wat was het leerling-nummer van
betrokkene?;
– in welke periode volgde betrokkene
lessen?;
– verrichtte betrokkene werk?; zo ja,
wat voor werk en wie was de werk-
gever?;
– waar zijn de ouders of andere ver-
zorgers/familieleden van betrokkene
nu?

Aan het eind van paragraaf 7.3 van
C8/Angola wordt de volgende volzin
ingevoegd: 
‘Bij de feitelijke terugkeer van alleen-
staande minderjarigen moet de toe-
gang tot een concrete opvangplaats
geregeld zijn.’

Tot slot
Deze regeling treedt in werking twee
dagen na de dagtekening van de
Staatscourant waarin zij is geplaatst.

Bovenstaande wijzigingen in
C8/Angola zullen zo spoedig moge-
lijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

TBV 2003/41 behoudt zijn geldig-
heid voorzover de tekst ervan in dit
TBV niet gewijzigd is. 

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