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van eultenlh
zaken divase
In hef a@elopen jau zijn OY door het -e
bcmmkk@ tot Chiun ultgebrscht
CEI jammi
1996; Chinese
ambmbe~mat
mds
EB9 object ID 694493, 21 februari 1998; geboortabspgting
lXl.S object ID
902066.16 maart 1498; dieostplicht
object ID 696495.15 april 1998; republiekvlucht EIX9 object ID 901707; 30 oktober 1996. geboortebeleddng
EIS obJect ID
914557,s 1996, dlennplldrt
en bestmmng
des+?rt& in Cbim ED3
object ID 914771).
Tevens heeft de Raad van 3tute zich llagelaten over toeladog als vluchtelii
in
verband met koepen
op de Cldntse c+&nktnd-politiek
Utqnaka~
van 7 november 1996 en 22 neptember 1997).
Naar aanledding hlenmn heb iL de volgende inshuctie
vwtg&eld.
IND--ti
nr. 33 en nr. 113 komen hlermse te bvrvaIlm.

In dez8 tvakhimctle
worden lndluttai
gseaven voor het verlenen van een ASUKUS<haWd~
vsrgunnlqg
tot verblijf om klemmende
redenen van hunmottskeiardDacindtcaaarelfng66ooitarl:hasnlrdabahoranrot~bebrsnen.
de categotis lmpucmlrt
niet dat pet deflnme EaaMQlblg
plm-.
Debeoorddlngof~ulein~
gammingtotvrrbliifvindtpl~nd~
~Bij~vanrwlllnsvan&gdw~id-ds~~specltook
het @de&dijLJ
ontbmkm
van documenten
CBswlfdast
(0ngsdoarmmtaarde)
&diostars
van toepc?sing.

komt voor een A-status of een verofdevaklarlngmgaonfwaudig
een rob IND- w&tkbmuctie
nr. 179
lll?ake %iaadhg
raisoute’)
is

veNolgetls
dient de zwaarwsgcadhddvatlda~lte-g-senbij&lx.oo~oftotata~antngm>rdtovsgssaan
te worden benukken. Bij een lrmmep op vhuh~ap
@lf
in het bi)zmdm
dat degenen van
wie VWVCJI~ wordt gsvrssod op h hoogte maten zijn of kunnen geaken van

de omstandl+den
waarop de asielzoeker zich beroept.
Elij een beroep op vtuchtelingschap
en toetsing aan de voorwaarden
rinp om klemmende
redmet~ “111 humanitaire
aard, dient daamaast
Nssen het fiidsfip van de vlucht eo de gehmrtanissm
die aanleiding
vormd het land te verlaten aannemelIjk
te worden gemaakt.
Tenslotte. biedt IND-We~ctte
langrljke aanknopingspuntan
relaas.

voor toelahet verband
hebben ge-

ar. 149 (‘Vrouwen in de asielprocedure’)
bevoor een genderinclusieve
beoordeling
van het

Alle aanvragen dienen te wod?t~ balen op de contrs-indicaties
genoemd in
IND-Werldnsaucties
ms. 193 CToepassing art. 1F Vlucbtellagenverdta~~drag’) en 164
(‘contn-iu~tlcs
in aslelznketl~.
2. Indlcatics

voor

ataturverladng

2.r lncuutla
A-Nntua
Canq(odeSn asid2oekero die met lmchínemlng
van het boveastaande
bij toetSIIQ aan het vlu&telb&!enverdraag
en art. 15 lid 1 VW MjzOnre
aandacht ver-

-actleve

aanhangers

van de autonomls

van Tlhet en Xinjtang.

2.b lndlutfn
vtv-bumudtair
Concrete aanwtjztngen
(bijvoorbeeld
door overlee%np van autbentiekc
documenten) dat bsbokkem
na terugkeer daadwerk&jk
zal worden onderworpen
aan gedwongen stetilisatle
af abar~~, kunnen leiden tot de condusle
dat een
relid gevaar voor SdtendIttg vm alt. 3 evRM aanw*
is. In dat gevd wordt een
vtv zonder beperkIngen
verleend.
IND-werklnst~ctle
2.c BIjzandere
De wIgan&
kmcnietin
mamttdr.

nr. 31 (txaumata-bekMI
~aïacht+mten

is “an toepassing.

UJ beoorddin(l

A-statun

spedeke
otrmtandlgh&
vormen aanwijzing
dat de betrokaamnsrklng
komt voor verlening vnn een A-status of een vtv-hu-

-Het enkele barosp op betrokkenbeid
bij de gebeunanissan
rond het Plein van
de Huttelse Vrede in juni 1999 Isidt niat tot sXaNC.“edaning. tenzij de betrokkenhek4 past la eso. re&
van polWke
activiteiten
of in & Mm@ng van) -lgiag. Het betreft dan psnonen
dk kunnen worden asngemerkt
ais politieke &ssidantmt als bednald onder de indicaties voor een A+tatus.
-Berocpep op de Chbtese écnkk~d-politiek
I-n
in be@nsd @en grond op
Mor het oordeel dm spmkake hm zljn van vbKh~p.
Lmiieal een asislzoeter aan kan tonen dat de gestdde mmamqden
(gedwoqgm
abmtus/steriliPnö
*tehcrIddmltot46nnll&
venbgspnda
kan er mogdi#
sprake tiin van
~m*~“~xrcolglngei.d-mldede~elio
.muwktng
komen voor
-Indien een asldzoelrer zich beroept op dîenstweipainp
of desertie geldt het
norrmrlc bdeid hlzake di~e.rbtg
en desxtle (zie o.a. REK 12 apla 1995
EaSID368610).Ultbc<Imbgbarlebtvmhetminiaaisvw~~~eZaLar
van5Mvember19S9bu~~twchbl~nlctMar~wo~
opgemcpm
en dat dknslpllchtlgen
die in de gmte stede31 woomchUg
Ujo,
veelal van ds dtmstpllcht
zijn vrIjgesteld
-rtepu-t
is op zicbzdf ollv~doende
reden om tot statuvedaning
OveT te
gaart We ook het ambtsbericha
van 15 april 19S91.
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Tdichling
op de Chlmxw Cénkind-pdifiek
Het ministsrie
ven Buitenlandse
Zaken heeft op 30 oktober 1996 een embtsbericht uitgebracht
over het geboortebeperkingsbeleid
Ln China. Uit dat embttiericht blI@t dat China vasthoudt aan het beleid van beperkte bevolkingsgroei
waarbij in iedn gevel In het verleden fysieke dwang wetd toegepast. Aangegeven
wordt dat de a&dopen
jaren de meldIngen over gedwongen abmhkdsterlltsatie
zijn afgenomeat. Ook wordt aangegeven dat de Chinese overheid minder dan
voothew
in staat is om, ter handhaving
van het geboottebeperldnpsbeleld,
druk
uitteoefenenophaatbugus
Op 7 jammti 1998 is aan de UNHCR gewaagd au1 te gevan hoeveel wouwen In
Chhm de afgdopen
twee jaar zijn ondenvorpen
aan een onmenselIjke
behmdeUng (gedwonpm
abOrhts/etetilisatiej.
Tevens is gewaagd in welke gebieden
dergeQke hanw
wamn voargekomen.
Op 16 februati 1996 heeft de
UNHCR laten weten geen Informatie
te hebben oves tien
waaria wouwen zijn
ondenvotpen
aan gedwongen abortus En3 ID 902228).
SIlufatle YM llleguulgaimren
klldimn
Uit het ambtstalcht
van het minlstede
van Buitenlandse
Zeken van 90 oktober
1938 (ED3 object ID 914557) bIijh dat alle kinderen. dwz. ook Weren
die In
strijd met de Mnldnd-politiek
zijn geboren; gere.gkWeerd dienen tc wordon.
Iteglstlaue betskent dat das khtderm
in aanmerking
komen voor overheldsvootieningen
op het gebied van onderwijs en medische zorg. Duders die zich
niet aan het 64&ndbeleld
houden kunnen de voordeten van stimuleringsmaatre-gelen mislopen. waaron&
pretnIes bl] medische zorg of voorrang bij plaatsing
op kinderopvang
en school. Dit is echter onvoldoende
om tot verblijfsaanvaardhgovertegaan.
2.d VWV
Chhese asielzoekers komen nier La aanmw
vegunning
tot vclblip.
-udellprc

voor vsrlming

van een VOOI-

3. Chlnae
anra’:
Het ambteberlcht
“au 23 jamtPa 1996 bit
onvoldoende
aanlmoplngspuntan
om te kunnen oordden dat chlnese alleemtaan~
lluder)orige
adelzoeken
lm
Zijn &dsia
WU&! kunnen nau China vattwege de aanwezigheld
van weld&hl&s~&~~’
opvang ia die wel2ijtltdnstell~
is onvol-

Het beleid

tnzake alleenstaande

4. Verwljderlngeat
Naar cbini
Wordt venulfderd

mindeljaltge

Er gddt

asielzoekers

geat bijzonder

6. lnformsuevryen
Voor het stdkn van Informatlsvragm
is IND-We
van nagel
aan Dl6 en AUB vin de DirecUe Beleid’)

is van ‘0epasstng.

beleid.

nr. 177 (‘Het steller,
van toepassing.
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