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- ChineseArLa’s
- oude z&ken

Naar aanleiding “an vragen wordr in de vaoriifl;gendewerkinmucde her bel&!
nadtr uitgelegd ren aanaienvan een wr~nl caragariran Chinese zaken, ca weien
CBlnere ma’s en zaken van vbbr 1 Januari 19J2.Warklasuucde 33 Oina) bli.0
behoudens de paragraaf inzake ma’s onvetiiderd “an kracht.
1. Chinere Anla’s
fnmfddels Is geblcksn dar de rechtbaAn nler :meer)bereid zl]n de rcdencting
re volgen dar edequare opvang voor Chiiase hma’s in algemenezin beschikbrur
is in lokale welzi]nsInrreUfngen.
zoals neergale#;din ambt$berichrenvan 17 RA
199s en 19 april 1996.Da algemenelijn is nu dar de opvang onvoldoende gewaarborgd wordt geacht. Het verkrijgen van warborgen
is niet mogelijk zolang
de Chinese aucorireirenhieraan nier meewerken.Dir berekent dar aan Chinese
una’s een uni-VIV kan worden verleend. AUCPI~ indfen blijh dar bruokkene
meerderjarig Ir 01 dar hl] zeer regeneuijdlge verklatigen
beef1 afgelegd. komt hij
nier in ranmerHng

voor een erna-w.

In dar gwal

km de amuraag

worden

aff.e-

wezen en het verroek om een voorlopige vnortienlng bil de rechrbank worden
6oorgcter. Immers in die gevallen voldoet bcrrrbkane nier asn de voorwaarden
voor toepassing van her &MA-beleid. fa weren minderjarigheid en her ontbreken
van opvangmogelijkhedenin her land van hcrilomst.
b?t op: De algemenebepalingen vao werWnstn~xrienr. 5S blijven onverminderd
van krach1 en in elk geval dient de asielaanvraagre worden gcroarsraan de ctiterla voor vluchrelingschep en toeiaring om Wentmenderedenenon humanlraite
aard.
Beschikkingen in bezwaar die zijn geslagenin xaken bie zich nu In de beroeps.
fase belinden. worden Ingetrokken. Er kan ae~ nieuwe berwaarbeschiUng
rvorOrn geslagenander verlening van een arm ‘VIV.
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2. Oude zaken

Een onderscheiddienr ie worden gemaakt in:
1.

raken met a&ïwvoor1-1-1991.In deze zaken wordt een vw zonder
bepcrkúqen verleend,behoudensde vaste conUa-indicaties:

2.

zaken met een a&f ingediendIUSSC~1-1-1991en 1-1-1992.In deze
zaken wordr een vm zonder beperkingenverleendindien sprake is van
@m~ginale)oppositie-acrivitelten,gevolgd door problemen van de zijde
van de aurorireiten (bijvoorbeelddisciplinaire maatregelen,korte detentie. herhaald huisbezoek).Uiteraard dient het relaas geloofWaardigte
zijn en geIden de “asre coima&xiicaties:

3.

zaken mer a&f van na 1-1-1992:op deze zaken is geenspeciaal Nxpel)
beleid van roepassing.

Ln een aanralraken wordt een beroep gedaanop her gelijkbeidsbegimel:
er dient nier algewekenw worden van bovensmnde criteria
met bealdbng tot het driejarenbeleid.In 1394ZOUeen aanral zaken uit
1991tijn lngewWgd enkel op grond van tijdsverloop. ondanks her lelt
4~ h? kin gr+ng ww ve:lpren. Zoal+ook blijkt ulr wer@snyctie 52
valt dit niet onder de reikwijdre van dedREK-uitspraak
van 1 juni 1995,
en dient geen vcv te worden verleend.De volgendereksr kan gebrufkr
worden om een dergelijk beroep te pareren:
In een uitspraak van 1 juni MS.5 heeft de Rechrreenheidrkamcr
criteria
gefinmdeerd
die maargewnd zijn in aken wcurrin tiJ&vcrloop een ml
speelt. Onder meer werd hpuld
dar her verbliJf in Nederland uerband
moef houden met her beoogde VcrblÍfldoeL In her onderhavigc gevol
werd f.19 vonnis uan * door de rechter in kort geding geoordeeld dar
uifzening y<ln betrokkene niet onrechtmadg was. Al vmq’die
datum
mocht Lwrrokkcne de procedure nier in .??edédnnd afwnchren. Her beroep
op her driejnnnbelaid
kan meds daarom nièr slagen. Ten oorrvloe&
word! hier overwogen dar aan her niei urnuijderen van betrokkene een
e.ztem obsfakel en grondriag lag.
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