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China, objecttype “Weddns8uctie”

- cht”ese Aria’s
- oude zaken

dutdeitjkheden
blekm te aun gulopen ten aanzien van de c#doening van oude
zaken. Het betmj? het g&elte
onder 2.2 en de hazede alinea in het gedeelte over
het beroep op het gelijkheidsbeginrel.
In deze imtmctls
z.iJn dam passages verhelldentlek aan werkinstructie nx 107, die
derd. Voor het mm-igv ir deze imtructie
bij deze fs komen te wmallen.

Naar aanMiing van wagen wordt in de voorliggende werkimtmctie het beleid
nader uitgelegd ten aanzten van een tweetal categorie& Cbtnese raken, te wefen
Chinese &a< en zaken van v66r 1 januari 1992.~Werkiosmtctie 33 (China) blijfr
behoudens de paragraaf inzake ama’s onverminderd yan krach t.
1. Chinese Ama’s
inmiddels is gebleken dat de rechthaken niet [meer) bereid zijn de Iedenering
te volgen dat adequate opvang voor Chinese ama’s in algemene zin beschikbaar
k In lokale weizijnsimtellingen,
zoals neergelegd in ambtsberichteo van 17 mei
1995 en 19 april 1996. De algemene lijn is nu dat de opvang onvoldoende gewaarborgd wordt geacht. Het verkxljgen van meer weerborgen is niet mogelijk
Chinese ama’s een ama-vtv kan worden verleend Alleen indien bUjkt dat betrokkene meerderjarig is of dat bij regenshijdige verklaringe.n heeft afgelegd, komt
hij niet In aanmerkhg voor een erna-vtv. In dat geval kan de aanvraag worden
afgewezen en het verzoek om een voorlopige vootzienlng bij de rechtbank
worden doorgezet. Inmes in die gevallen is niet aannemelijk dat betrokkene
voldoet aan de voorw-aardeo voor toepassing ven het AMA-beleid. te weten minderjarigheid en het ontbreken van opvangmogelijkheden in het land van herkomst.
Let op: De algemene bepalIngen van werklnshuctie nr. 53 blijven onverminderd
wan tiacnr en UYelL( gew lmnr (Ie aslal*a”mag
te woKk” getoetst aan de cnferis voor vluchtelingscbap en toelating om klemmende redenen van humanitaire
-,
aard.

IND-Werkinsrructic

beroepszaken

Beschikkingen Ln bezwaar die zijn geslagen in zaken die zich nu in de beroepsfase bevinden en waarin op grond vatt her voorgaande een ama-VTV kan worden
verleend. worden ingetrokken. Er kan een nieuwe bezwaarbeschikking worden
geslagen onder verlening van een atna-VKM

2. Oude zaken
Een onderscheid dient te worden gemaakt in:
1.

zaken met a&I YUOI 1-1-1991. In deze zaken wordt een vtv zonder

beperking verleend. behoudens de veste contra-lndicatlas:
2.

zaken met een a&f ingediend tuSen 1-1-1991 en 1-1-1992. In deze
raken wordt een vtv zonder beperking verleend indien sprake fs van
politieke activiteiten. gevolgd door concrete problemen van de zijde van
de autoriteiten (bijvoorbeeld disciplinaire maatregelen, Lorre detentie.
nerbaafd nutsbezoek). voorts aent net ret*as gefo*nmnXg
te zq*.
terwijl er geen sprake is ven contra-indicaties in de vorm van bijvoorbeeld inbreuken op de openbare orde of tegenstrijdige verklaringen:

3.

zaken met ahf van na 1-1-1992: op deze zaken is geen speciaal (soepel)
beleid v** toepassing.

In een aantal zaken wordt een beroep gedaan op her gelijkbeidsbeginsel:
er tl
met betrekking tol her driejarenbeleid. In 1994 zou een aantal zaken Uit
1991 zijn IngewIlligd enkel op grond van tijdsverloop. ondanks het feit
dar het kort geding was verloren. Zoals ook blijkt uit werkinstructie 52
valr dit niet onder de reikwijdte van de REK-uitspraak van 1 juni 1995.
en dient geen vtv te worden verleend. De volgende tekst kan gebruikt
worden om een dergelijk beroep te pareren:
In een uitspruak M,I 1 juni 1995 heefL de Rechueenhcidskrrme,
criteriu
geformadeerd die maatgevend zijn in zakerz waarin tfjdsueriaoy PUI ml

s
moet houden met het beoogde verbiiifdoel
baau,,,
of hemep achterwege is geble”en

en dal de uitzetting hungende
(voorheerr sccbo,se,rde Wrkiltg)
rf dur de uiLzetting sloor de rechter is ucrlurrlen. Indien de vreemrlelirt~
WI korr geding heeft ingesteld of een wzoek om een urmrlrrt$Le wwzier@ heeft ingedierrd rurudl de periode tu.sser~ het unnbrengen wn hel
uenoekschn~t om eerr voorlopige uoonieninji (unorheen dagvuurditrg~ hij
de rechlbunk en de rieturn uen de uilspmnk uan de uootfopige wonierrlr~# ftmorheen kort geding) ,rieL opgeleld bij de dricjorrntermijn,
tenzij
hel een roewijze,tde rriLsp#uuk belnfL. In het onderhauige prwl werd hij
rwnni~ van ’ door de achter in kort geding &woordeeld dut rritzeIti,ig VU,~
betrokkene nlel onrechtmalig
ys.
Illt be<ckenL dal sedert de durum dut belrokkene w,,~um dut de uitzelling
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nrrr IaCIS
onrhouden werd), grarr sprake rncw UJIL<van releuanl tijd~uerIoo~. Het
beroep op het dn’efannbektd
kan reeds duwom niet slagen. Ten overdat aan her nier i.erwiJderen uan betrokkene
vloede wordt hier owrwwen
ten groraicfag lag.
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