
Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/29)

Besluit van de Minister voor Vreemde-
lingenzaken en Integratie van 30 augus-
tus 2006, nr. 2006/29, houdende
wijziging van de Vreemdelingencirculai-
re 2000

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het Vreemdelin-
genbesluit 2000 (Staatsblad 2000, 497)
en het Voorschrift Vreemdelingen 2000
(Staatscourant 2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I
Hoofdstuk C8/Eritrea Vreemdelingencir-
culaire 2000 komt als volgt te luiden:

Het asielbeleid ten aanzien van Eritrea

1 Datum
Deze versie van dit hoofdstuk is vastge-
steld op 30 augustus 2006.

2 Achtergrond
Dit hoofdstuk bevat het landgebonden
asielbeleid voor Eritrea. Het landgebon-
den asielbeleid is een uitwerking van het
algemene beleid van C1 tot en met C6
en kan niet worden gezien als een uit-
zonderingsregeling. De algemene wet-
en regelgeving blijft steeds de basis
voor de individuele beoordeling van een
asielaanvraag.

De beleidsconclusies in dit hoofdstuk
zijn mede gebaseerd op het algemeen
ambtsbericht van de Minister van BuZa
van 13 april 2006 over de situatie in
Eritrea (kenmerk DPV/AM-901547) en
op de uitspraak van 4 november 2005
van de ABRS (nummer 200505429/1).
Dit ambtsbericht is vrijgegeven op
17 augustus 2006.

Voor een beschrijving van de actuele
situatie wordt verwezen naar het ambts-
bericht van de Minister van BuZa.

3 Besluitmoratorium
Ten aanzien van asielzoekers uit Eritrea
is geen besluit genomen in de zin van
artikel 43 Vw.

4 Groepen van personen die verhoog-
de aandacht vragen

4.1 Ethiopiërs en personen van
gemengde afkomst
Toetsing van het asielrelaas dient con-
form C1/4.2.4 plaats te vinden aan de
hand van het land waarvan de vreemde-

ling de nationaliteit heeft, niet aan de
hand van het land waar de vreemdeling
laatstelijk heeft verbleven.

Gelet hierop is voor de situatie in Eritrea
het volgende van belang. De huidige
Eritrese nationaliteitsverordening is qua
regelgeving onvolledig en biedt ruimte
voor verschillende interpretaties. De
Eritrese autoriteiten gaan daarom
momenteel noodgedwongen pragma-
tisch om met de huidige nationaliteits-
verordening.

Indien aannemelijk is dat de Eritrese
autoriteiten betrokkene beschouwen als
Eritrees burger, dan dient van de Eritre-
se nationaliteit te worden uitgegaan.

Ethiopiërs
De in Eritrea wonende Ethiopiërs bevin-
den zich in een moeilijke situatie. Zij
mogen officieel niet werken en mogen
geen bedrijf uitoefenen. In Eritrea
bestaan gemengde gevoelens ten opzich-
te van Ethiopiërs, mede vanwege het
grensconflict.

Bij personen met de Ethiopische nationa-
liteit dient Ethiopië als land van her-
komst te worden beschouwd, ook indien
een vreemdeling daar nimmer heeft ver-
bleven. Een (langdurig) verblijf van een
persoon met de Ethiopische nationaliteit
in Eritrea vormt blijkens het algemeen
ambtsbericht voor Ethiopië geen reden
om deze persoon bij terugkeer de toe-
gang tot Ethiopië te ontzeggen.

Personen van gemengde afkomst
In het geval van personen van gemeng-
de afkomst dient te worden vastgesteld
van welk land de vreemdeling de natio-
naliteit heeft. Blijkens het voornoemde
algemeen ambtsbericht kan een persoon
met een niet-Eritrese nationaliteit door
een huwelijk met een persoon van Eritre-
se nationaliteit na een legaal verblijf van
drie jaar in Eritrea de Eritrese nationali-
teit verkrijgen, mits die persoon zijn
niet-Eritrese nationaliteit opgeeft.

Ten aanzien van de inhoudelijke beoor-
deling van asielaanvragen geldt het
volgende.
De situatie in Eritrea vormt geen aanlei-
ding om personen van gemengde
afkomst reeds op grond van die afkomst
op grond van artikel 29, eerste lid, onder
a, Vw in het bezit te stellen van een ver-
blijfsvergunning. Indien op grond van
het individuele relaas blijkt dat de
ondervonden discriminatie een dusdani-
ge ernstige beperking van de bestaans-

mogelijkheden oplevert dat het onmoge-
lijk is om op maatschappelijk en sociaal
gebied te kunnen functioneren, is het
beleid zoals neergelegd in C1/4.2.5 van
toepassing.

4.2 Aanhangers van nieuwe religies
Eritrea is een seculiere staat met vier
gevestigde religies: de Eritrese ortho-
doxe kerk, de islam, de Eritrese katho-
lieke kerk en de kleinere evangelisch-
lutherse kerk.

De nieuwe religies, waaronder Jehova-
getuigen, hebben blijkens het algemeen
ambtsbericht van 29 maart 2006 te kam-
pen met ernstige beperkingen van de
vrijheid van godsdienst. Het komt voor
dat leden van nieuwe religies op grond
daarvan worden opgepakt en gedeti-
neerd, waarbij opgepakte leden het
slachtoffer worden van marteling en
mishandeling. Ook binnen het leger
komt het voor dat aanhangers van nieu-
we religies worden lastiggevallen,
gedetineerd en gemarteld vanwege het
praktiseren van een nieuwe religie.

Er is voorts sprake van een zekere maat-
schappelijke aversie tegen leden van de
nieuwe religies. Sommige burgers wer-
ken samen met de autoriteiten door
leden van de nieuwe religies aan te
geven en lastig te vallen. Gelet op de
houding van de autoriteiten kan niet
worden verlangd dat de bescherming
van de autoriteiten wordt ingeroepen
tegen problemen met medeburgers. In
het geval een beroep wordt gedaan op
discriminatie door medeburgers dient op
de gebruikelijke wijze aannemelijk te
worden gemaakt dat de discriminatie als
daad van vervolging kan worden aange-
merkt.

Eritrese asielzoekers die het land hebben
verlaten vanwege problemen naar aan-
leiding van het praktiseren van een
nieuwe religie, kunnen op grond van
artikel 29, eerste lid, onder a, respectie-
velijk b, Vw in aanmerking komen voor
een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd, indien zij aannemelijk
maken dat er sprake is van gegronde
vrees voor vervolging dan wel een reëel
risico in de zin van artikel 3 EVRM.
Daarvoor is het enkel aanhangen van
een nieuwe religie niet voldoende.

Indien Eritrese asielzoekers zich hier te
lande bekeren, dient te worden voldaan
aan het in C1/4.2.6 neergelegde beleid
voor refugiés sur place om op grond van
artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a,
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Vw in aanmerking te komen voor een
verblijfsvergunning. De vreemdeling zal
in dat geval wel aannemelijk dienen te
maken dat hij hier te lande bekeerd is.
Indien de vreemdeling aannemelijk kan
maken dat er bij terugkeer naar Eritrea
sprake is van een reëel risico in de zin
van artikel 3 EVRM, kan betrokkene op
grond van artikel 29, eerste lid, onder b,
Vw in aanmerking komen voor een ver-
blijfsvergunning.

4.3 Politieke opposanten
In Eritrea is de enige toegestane politie-
ke partij de People’s Front for Democra-
cy and Justice.

Personen die oppositionele activiteiten
ontplooien, lopen het gevaar in de nega-
tieve aandacht van de Eritrese autoritei-
ten te geraken. Ook familieleden van
opposanten in Eritrea kunnen van de zij-
de van de Eritrese autoriteiten proble-
men ondervinden. Niet alle oppositione-
le bewegingen worden door de Eritrese
autoriteiten als bedreigend gezien. Bij
de beoordeling of er sprake is van
gegronde vrees voor vervolging dient
onder meer aandacht te worden besteed
aan de positie die binnen de betreffende
oppositiebeweging wordt ingenomen,
aan de vraag in hoeverre deze beweging
in verband wordt gebracht met geweld-
dadige of terroristische activiteiten en
aan de vraag in hoeverre deze persoon
verdacht wordt van voortdurende opposi-
tionele steun.

Daarbij dient in aanmerking te worden
genomen dat arrestatie en detentie in
Eritrea vaak tamelijk arbitrair lijken te
gebeuren. Voorts is van belang dat de
georganiseerde oppositie hoofdzakelijk
in het buitenland actief is, maar dat niet
kan worden uitgesloten dat de Eritrese
autoriteiten via hun inlichtingennetwerk
op de hoogte zijn van oppositionele acti-
viteiten buiten Eritrea.

Asielzoekers kunnen op grond van hun
oppositionele activiteiten op grond van
artikel 29, eerste lid, onder a, Vw in
aanmerking komen voor een verblijfs-
vergunning asiel indien zij aannemelijk
maken dat zij vanwege hun activiteiten
gegronde vrees voor vervolging hebben
van de zijde van de Eritrese autoriteiten.

Bij aanhangers van partijen die zich
bedienen van gewelddadige methodes
dient te worden beoordeeld of deze acti-
viteiten mogelijk aanleiding zijn om
toepassing te geven aan artikel 1F Vluch-
telingenverdrag.

4.4 Journalisten
Alle onafhankelijke kranten en tijdschrif-
ten in Eritrea, die naast de staatsmedia
verschenen, hebben in september 2001
door de regering een verschijningsver-
bod opgelegd gekregen. Voor informatie

over arrestaties en detenties van journa-
listen wordt verwezen naar eerderge-
noemd algemeen ambtsbericht.

Journalisten kunnen, indien zij aanneme-
lijk maken dat zij vanwege hun activitei-
ten vervolging vrezen van de Eritrese
autoriteiten, op grond van artikel 29,
eerste lid, aanhef en onder a, Vw in
aanmerking komen voor een verblijfs-
vergunning asiel voor bepaalde tijd.

4.5 Vrouwen
Het normale beleid, zoals onder andere
weergegeven in C1/3.3.2, C1/4.2.11 en
C1/4.3.3 is van toepassing.

Voor het algemene beoordelingskader
inzake vrouwenbesnijdenis en vragen
voor het nader gehoor wordt verwezen
naar C1/4.3.3.3.

In Eritrea is de leeftijd waarop genitale
verminking wordt uitgevoerd afhanke-
lijk van de etnische groep waartoe men
behoort. Met in achtneming van hetgeen
hieromtrent bekend is uit algemene
bron, dient te worden beoordeeld of er
gelet op de leeftijd sprake is van een
aannemelijk beroep op vrouwenbesnij-
denis.

Indien is vastgesteld dat er sprake is van
een reëel risico, dient conform het
beleid van C1/4.3.3.3 te worden beoor-
deeld of er sprake is van een vestigings-
alternatief of de mogelijkheid van het
inroepen van bescherming van de autori-
teiten.

Bij een vestigingsalternatief is het vol-
gende van belang. Gelet op het feit dat
de toepassing van vrouwenbesnijdenis
in Eritrea wijdverspreid is en in het gehe-
le land plaatsvindt, kan er (in beginsel)
geen sprake zijn van een vestigingsalter-
natief.

Ten aanzien van de mogelijkheid van
het inroepen van bescherming van de
autoriteiten zal in zijn algemeenheid de
aanwezigheid van bescherming gelet op
de houding van de Eritrese autoriteiten
niet snel kunnen worden aangenomen,
tenzij uit individuele omstandigheden
dan wel uit algemene bron kan worden
afgeleid dat het inroepen van bescher-
ming daadwerkelijk soelaas kan bieden.

Bij uitvoerders van vrouwenbesnijdenis
dient te worden bezien in hoeverre arti-
kel 1F Vluchtelingenverdrag van toepas-
sing is.

4.6 Dienstplichtigen en deserteurs
Elke Eritrese burger in de leeftijd van 18
tot 50 jaar is verplicht om deel te nemen
aan de nationale dienstplicht. Voor
informatie omtrent de ontheffing, vrij-
stelling en de onmogelijkheid voor

alternatieve dienstplichtvervulling bij
gewetensbezwaren wordt verwezen naar
eerdergenoemd algemeen ambtsbericht.

In de praktijk worden dienstplichtont-
duikers, dienstweigeraars en deserteurs
niet berecht, ook niet door de militaire
rechtbank. In plaats daarvan worden zij
zonder proces bestraft, in het geval van
deserteurs door hun superieuren. Hierbij
wordt verwezen naar de informatie in
het algemene ambtsbericht.

Voor de verlening van een verblijfsver-
gunning op grond van artikel 29, eerste
lid, aanhef en onder a, Vw wordt verwe-
zen naar het beleid van C1/4.2.12 inzake
vervolging wegens dienstweigering of
desertie. De beoordeling of er sprake is
van een onevenredige of discriminatoire
bestraffing dient niet (enkel) plaats te
vinden aan de hand van de theoretische
strafmaten, maar zal moeten worden
beoordeeld met inachtneming van de in
het algemeen ambtsbericht genoemde
specifieke omstandigheden ten aanzien
van dienstweigeraars en deserteurs en de
omstandigheden van het individuele
geval.

Daarnaast is van belang dat ten aanzien
van Eritrea zich niet de situatie heeft
voorgedaan dat militaire acties in totali-
teit door de internationale gemeenschap
zijn veroordeeld als strijdig met de
grondbeginselen voor humaan gedrag of
met de fundamentele normen die gelden
tijdens een gewapend conflict.

Bij de beoordeling van het asielrelaas
van de vreemdeling dient aandacht te
worden besteed aan de mogelijke
betrokkenheid bij gevechtshandelingen
en dient te worden bezien in hoeverre
artikel 1F Vluchtelingenverdrag van
toepassing is.

Deserteurs
Het normale beleid, zoals weergegeven
in C1/4.2.12 is van toepassing.

Aangenomen dient te worden dat deser-
teurs als zodanig bij de autoriteiten
staan geregistreerd. Gelet op de behande-
ling die deserteurs ten deel dreigt te
vallen, wordt eerder aangenomen dat bij
terugkeer een schending plaatsvindt van
het gestelde in artikel 3 EVRM.

Weliswaar is de bestraffing van deser-
teurs blijkens het algemeen ambtsbe-
richt van 29 maart 2006 afhankelijk van
de specifieke omstandigheden van de
vreemdeling, maar op basis van de voor-
handen zijnde informatie kan niet wor-
den beoordeeld in welke gevallen er
geen schending van artikel 3 EVRM
behoeft te worden aangenomen. Indien
er echter in het individuele relaas duide-
lijke aanknopingspunten aanwezig zijn
dat deze persoon op grond van zijn
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desertie geen reëel risico in de zin van
artikel 3 EVRM loopt, bestaat er grond
om een verblijfsvergunning te onthouden.

Indien aannemelijk is dat de vreemde-
ling in het leger heeft gediend, dient
vervolgens aandacht te worden besteed
aan de vraag of er sprake is van een aan-
nemelijk beroep op desertie. Bij een
vertrek uit het leger na het daadwerkelij-
ke begin van de demobilisatie in 2001
dient rekening te worden gehouden met
de mogelijkheid dat de vreemdeling het
leger heeft verlaten op grond van een
demobilisatieprogramma.

Indien er grond is voor het oordeel dat
de vreemdeling het leger heeft verlaten
in het kader van een demobilisatiepro-
gramma, is niet aannemelijk dat de
asielzoeker een reëel risico loopt in de
zin van artikel 3 EVRM.

Indien de vreemdeling aannemelijk
heeft gemaakt uit het leger te zijn gede-
serteerd, komt hij in beginsel op grond
van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw in
aanmerking voor een verblijfsvergun-
ning asiel. Indien contra-indicaties in de
weg staan aan verlening van de vergun-
ning, kan vanwege de absolute bescher-
ming van artikel 3 EVRM evenwel geen
sprake zijn van uitzetting naar het land
van herkomst.

Dienstweigeraars
Het normale beleid, zoals weergegeven
in C1/4.2.12 is van toepassing.

In het geval van dienstweigeraars en
dienstplichtontduikers geldt dat zij op
grond van artikel 29, eerste lid, onder b,
Vw in aanmerking kunnen komen voor
een verblijfsvergunning indien zij aan-
nemelijk maken dat zij op grond van
hun dienstweigering of dienstplichtont-
duiking in de negatieve aandacht van de
autoriteiten staan. Indien contra-
indicaties in de weg staan aan verlening
van de vergunning, kan vanwege de
absolute bescherming van artikel 3
EVRM evenwel geen sprake zijn van
uitzetting naar het land van herkomst.

Daarbij dient het volgende in aanmer-
king te worden genomen.

In het algemeen ambtsbericht van
29 maart 2006 is opgenomen dat geen
gedwongen rekrutering zou plaatsvinden
van moslimvrouwen uit de regio’s aan
de Rode Zee-kust. Meer in het algemeen
maakt voornoemd algemeen ambtsbe-
richt melding van bronnen die aangeven
dat in de praktijk alleen vrouwen in de
leeftijd tussen 18 en 27 jaar dienstplich-
tig zijn. Dit biedt op zichzelf onvoldoen-
de aanknopingspunten om vrouwen die
boven deze leeftijd Eritrea hebben verla-
ten en die aannemelijk hebben gemaakt
dat zij op grond van hun dienstweige-
ring of dienstontduiking in de negatieve

aandacht van de autoriteiten staan, een
vergunning te weigeren. Wel dient speci-
fiek aandacht te worden besteed aan de
verklaringen van betrokkene op dit punt.

Ook dient te worden bezien of betrokke-
ne in aanmerking komt voor ontheffing
dan wel of hij reeds militaire dienst
heeft vervuld. Indien betrokkene gedu-
rende zijn dienstplichtige leeftijd lange
tijd in Eritrea heeft verbleven zonder te
worden opgeroepen, dient in het bijzon-
der aandacht te worden besteed aan de
vraag of de dienstplicht niet reeds is
vervuld. Een lang verblijf in Eritrea zon-
der te worden opgeroepen, is op zichzelf
onvoldoende om tot afwijzing van de
aanvraag over te gaan en dient te wor-
den bezien in samenhang met de overige
verklaringen van betrokkene.

4.7 Homoseksuelen
Homoseksuelen ondervinden in Eritrea
ernstige maatschappelijke discriminatie
en omtrent homoseksualiteit heerst een
groot taboe. Aangenomen kan worden
dat men in het algemeen afwijzend staat
tegenover homoseksualiteit indien men
er openlijk mee geconfronteerd wordt.
Het is mogelijk dat daar waar homosek-
suele geaardheid vermoed wordt, de
betrokken persoon in een sociaal isole-
ment raakt.

Indien een Eritrese asielzoeker die zich
beroept op discriminatie vanwege homo-
seksualiteit, aannemelijk kan maken dat
de ondervonden discriminatie een dus-
danig ernstige beperking van de
bestaansmogelijkheden oplevert dat het
onmogelijk is om op maatschappelijk en
sociaal gebied te functioneren, dan kan
de vreemdeling op grond van artikel 29,
eerste lid, onder a, Vw in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd.

Het inroepen van bescherming van de
autoriteiten kan slechts op basis van con-
crete aanknopingspunten in het individu-
ele asielrelaas worden tegengeworpen.
Daarbij dient in aanmerking te worden
genomen de omstandigheid dat uit het
ambtsbericht blijkt dat homoseksualiteit
mogelijk strafbaar is, daar de Eritrese
Penal Code Proclamation ‘seksuele
afwijkingen’ verbiedt, waaronder ook
het verrichten van handelingen met
iemand van dezelfde sekse zou vallen.

4.8 Schenders van mensenrechten
De volgende groepen hebben in Eritrea
mensenrechten geschonden:

Al Ittihad al Islamiya;
Functionarissen van het DERG-regime;
Eritrean Liberation Front;
Eritrean People’s Liberation Front;
Ethiopian People’s Revolutionary

Democratic Front;
Ethiopian People’s Revolutionary Par-

ty;

* 
* 
* 
* 
* 

* 

Oromo Liberation Front;
Prominente Mengistu-aanhangers;
Tigray People’s Liberation Front;
Uitvoerders van vrouwenbesnijdenis.

Om die reden dient men er in het bijzon-
der op bedacht te zijn of personen die
behoren tot deze groepen zich mogelijk
schuldig hebben gemaakt aan gedragin-
gen als omschreven in artikel 1F van het
Vluchtelingenverdrag. In dit verband
wordt verwezen naar paragraaf 7.5 van
dit hoofdstuk.

5 Traumatabeleid
Het algemene beleid, zoals weergegeven
in C1/4.4 is van toepassing. Voor het
overige zijn er met betrekking tot
Eritrea geen bijzonderheden.

6 Categoriale bescherming
Asielzoekers uit Eritrea komen niet op
grond van artikel 29, eerste lid, onder d,
Vw (zie C1/4.5) in aanmerking voor een
verblijfsvergunning asiel.

7 Verdere beleidsconclusies en aan-
dachtspunten

7.1 Vlucht- en/of vestigingsalternatief
Het algemene beleid, zoals weergegeven
in C1/3.3.3 is van toepassing.

7.2 Veilig land van herkomst
Eritrea wordt niet beschouwd als veilig
land van herkomst.

7.3 Veilig derde land / land van eer-
der verblijf
Eritrea wordt niet beschouwd als een
veilig derde land.

7.4 Schending artikel 3 EVRM bij
terugkeer
Bij uitspraak van 4 november 2005
heeft de ABRS uitspraak gedaan in het
hoger beroep van de Minister tegen een
Eritrese vreemdelinge. Deze vreemde-
linge stelde bij terugkeer naar Eritrea
door de autoriteiten aldaar te worden
onderworpen aan een behandeling in
strijd met artikel 3 EVRM, omdat er
aanwijzingen zijn dat vanuit Malta
(oktober 2002) en Libië (juli en augus-
tus 2004) verwijderde Eritreeërs bij
aankomst in Eritrea door de autoriteiten
zijn gedetineerd en sindsdien vastzitten.
De ABRS heeft geoordeeld dat uit het
ambtsbericht van de Minister van BuZa
van februari 2005 niet blijkt waarom de
vanuit Malta en Libië verwijderde
Eritreeërs zijn gearresteerd en gedeti-
neerd. Derhalve kan volgens de ABRS
niet worden volstaan met een verwijzing
naar het ambtsbericht om de asielaan-
vraag met een beroep op artikel 3
EVRM af te wijzen. Het algemene
ambtsbericht van 29 maart 2006 bevat
op dit punt geen andere informatie dan
het ambtsbericht waar de ABRS in de
uitspraak naar verwijst. Dat wil zeggen
dat de motieven om de uit Malta en

* 
* 
* 
* 
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Libië teruggekeerde Eritreeërs bij terug-
keer te detineren en tot op heden vast te
houden, niet zijn geëxpliciteerd.

Indien een Eritrese asielzoeker stelt bij
terugkeer naar Eritrea een risico te lopen
op een behandeling als bedoeld in arti-
kel 3 EVRM, kan niet worden volstaan
met een enkele verwijzing naar het
ambtsbericht om dit beroep op artikel 3
EVRM af te wijzen. Gezien de uitspraak
van de ABRS en de omstandigheid dat
ook het huidige ambtsbericht geen
inzicht verschaft in redenen voor deten-
tie van de uit Malta en Libië terugge-
keerde Eritreeërs, zal in elk individueel
geval goed gemotiveerd dienen te wor-
den waarom terugzending geen schen-
ding van artikel 3 EVRM betekent.

7.5 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
Het beleid zoals neergelegd in C1/5.13.3
is van toepassing. Voor wat betreft de
procedure in 1F-zaken wordt verwezen
naar C3/10.14. In paragraaf 4 van dit
hoofdstuk is aangegeven ten aanzien
van welke groepen sprake zou kunnen
zijn van de bedoelde gedragingen. Voor
de procedure omtrent getuigen van oor-
logsmisdrijven en misdrijven tegen de
menselijkheid wordt verwezen naar
C3/10.15.

7.6 Legale uitreis
Om Eritrea te kunnen verlaten is een
uitreisvisum vereist. Aan de verstrek-
king hiervan gaat een uitvoerige contro-
le vooraf. Uitreisvisa worden regelmatig
geweigerd aan jonge mannen en vrou-
wen die de leeftijd van hun dienstplicht
naderen, personen in de dienstplichtige
leeftijd, studenten, Jehova’s getuigen,
beambten van het voormalige Mengistu
regime en andere personen die bij de
Eritrese regering in ongenade zijn geval-
len. Indien de vreemdeling het land
heeft verlaten met een uitreisvisum,
vormt dit in beginsel een contra-
indicatie bij de beoordeling of betrokke-
ne op grond van gegronde vrees voor
vervolging in aanmerking komt voor
een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd.

8 Ambtshalve toets

8.1 Opvangmogelijkheden amv's
Voor amv’s is adequate opvang in
Eritrea voorhanden.

Traditioneel worden amv’s door familie
opgevangen. De familie heeft de functie
van een sociaal vangnet. Indien plaat-

sing bij familie niet mogelijk is, kunnen
de minderjarigen in groepshuizen wor-
den geplaatst. Kinderen in de leeftijdsca-
tegorie van 5 tot 18 jaar kunnen in deze
groepshuizen verblijven. De groepshui-
zen functioneren goed en de kwaliteit is
naar lokale maatstaven gemeten accepta-
bel, ook naar het oordeel van UNICEF.
Daarnaast bestaat er momenteel één
door de overheid beheerd weeshuis in
Eritrea. Kinderen kunnen in een wees-
huis terecht indien zij in de leeftijdscate-
gorie vallen van 0 tot en met 4 jaar.
Vervolgens worden zij overgebracht
naar een van de groepshuizen. Men
heeft nog geen ervaring opgedaan met
terugkerende minderjarige vreemdelin-
gen.

Minderjarige asielzoekers van Eritrese
nationaliteit komen gelet op vorenstaan-
de niet in aanmerking voor verlening
van een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd bedoeld voor amv’s.
Bij de feitelijke terugkeer moet de toe-
gang tot een concrete opvangplaats
geregeld zijn, tenzij betrokkene zich
zelfstandig kan handhaven.

8.2 Driejarenbeleid
Het algemene beleid, zoals weergegeven
in C2/9, is van toepassing.

9 Vertrekmoratorium
Ten aanzien van asielzoekers uit Eritrea
is geen besluit genomen in de zin van
artikel 45, vierde lid, Vw.

10 Overgangsrecht
Het beleid zoals weergegeven in het
gelijknamige hoofdstuk van 8 augustus
2005 komt te vervallen met ingang van
de datum van inwerkingtreding van deze
versie van het hoofdstuk.

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in de
Staatscourant worden geplaatst en treedt
in werking met ingang van de tweede
dag na de dagtekening van de Staatscou-
rant waarin het is geplaatst.

Den Haag, 30 augustus 2006.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze:
de directeur-generaal Internationale
Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.

Toelichting bij Wijziging 2006/29

Het hoofdstuk “Het asielbeleid ten aan-
zien van Eritrea” is gewijzigd naar
aanleiding van een ambtsbericht van de
Minister van BuZa van 29 maart 2006
en een uitspraak van de ABRS van
4 november 2005 (nummer
200505429/1).
   Genoemde uitspraak van de ABRS
was een uitspraak in het hoger beroep
van de Minister tegen een Eritrese
vreemdelinge. Deze vreemdelinge stelt
bij terugkeer naar Eritrea door de autori-
teiten aldaar te worden onderworpen aan
een behandeling in strijd met artikel 3
EVRM, omdat er aanwijzingen zijn dat
vanuit Malta (oktober 2002) en Libië
(juli en augustus 2004) verwijderde
Eritreeërs bij aankomst in Eritrea door
de autoriteiten zijn gedetineerd en sinds-
dien vastzitten. De ABRS heeft geoor-
deeld dat uit het ambtsbericht van de
Minister van BuZa van februari 2005
niet blijkt waarom de vanuit Malta en
Libië verwijderde Eritreeërs zijn gearres-
teerd en gedetineerd. Derhalve kan
volgens de Afdeling niet worden vol-
staan met een verwijzing naar het ambts-
bericht om de asielaanvraag met een
beroep op artikel 3 EVRM af te wijzen.
Het algemene ambtsbericht van
29 maart 2006 bevat op dit punt geen
andere informatie dan het ambtsbericht
van februari 2005. Dat wil zeggen dat
de motieven om de uit Malta en Libië
teruggekeerde Eritreeërs bij terugkeer te
detineren en tot op heden vast te hou-
den, niet zijn geëxpliciteerd.
   De Minister heeft de Tweede Kamer
bij brief van * geïnformeerd over de
gevolgen die de uitspraak van de Afde-
ling en het nieuwe ambtsbericht hebben
voor het beleid ten aanzien van Eritrea.
Dit wijzigingsbesluit vormt hier een
nadere uitwerking van.
   Voor het overige is het beleid geactua-
liseerd naar aanleiding van de informa-
tie in het ambtsbericht.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze:
de directeur-generaal Internationale
Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.
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