13.5 Onderzoek in het buitenland naar de ouders en/of aanverwanten van de
minderjarige asielzoeker
Op basis van de gegevens verkregen bij het nader gehoor kan worden besloten tot het instellen
van een nader onderzoek naar de ouders van de minderjarige in het buitenland en/of
aanverwanten van de minderjarige in het land van herkomst.
13.6

Beslissing op de asielaanvraag

Voor wat betreft het onderzoek naar de inwilligbaarheid van de asielaanvraag is het gestelde
onder 8 van overeenkomstige toepassing. Binnen zes maanden na indiening van de
asielaanvraag moet de beslissing genomen zijn.
13.7

Speciaal toelatingsbeleid als de asielaanvraag niet gegrond is

Indien is vastgesteld dat de minderjarige niet in aanmerking komt voor erkenning als
vluchteling in de zin van het Vluchtelingenverdrag van Genève of voor een vergunning tot
verblijf om humanitaire redenen is het toelatingsbeleid voor alleenstaande minderjarige
asielzoekers van toepassing.
Beoordeeld zal worden of verwijdering van de minderjarige verantwoord is te achten.
Daartoe zal in eerste instantie worden getracht de minderjarige met zijn ouders in het
buitenland te herenigen. Als dit niet mogelijk is, zal worden getracht adequate opvang in het
land van herkomst te vinden.
In het geval binnen zes maanden na indiening van de aanvraag is komen vast te staan dat er
voor de minderjarige in het land van herkomst geen adequate mogelijkheid tot opvang
redelijkerwijs is gewaarborgd en deze tevens onder voogdij van een voogdij-instelling is
gesteld, wordt de minderjarige in het bezit gesteld van een vergunning tot verblijf, tenzij er
sprake is van gevaar voor de openbare orde.
De vergunning tot verblijf wordt verleend onder de beperking: 'voor verblijf als AMA,
bedoeld in hoofdstuk B7/13 van de VC 1994'. Het verrichten van arbeid is niet toegestaan.
De vergunning tot verblijf wordt voor de duur van één jaar verleend, waarna de
geldigheidsduur met tweemaal een jaar kan worden verlengd. Dit geldt ook voor die gevallen
waarbij de minderjarige gedurende de looptijd van drie jaar meerderjarig wordt.
Indien gedurende deze periode van in totaal drie jaar nieuwe informatie over ouders en/of
verwanten beschikbaar komt, waaruit zou blijken dat er eventuele mogelijkheden tot opvang
in het land van herkomst bestaan, kan na onderzoek worden overwogen om tot intrekking of
niet-verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf over te gaan.
Indien na afloop van de periode van drie jaar de hierbedoelde informatie nog niet beschikbaar
is, zal aan betrokkene om humanitaire redenen een vergunning tot verblijf zonder beperking
worden verleend.

