Asielzoekers en vluchtelingen
l

Aanmelding van een asielzoeker: inleiding

2

Aanmelding van een asielzoeker bij een korpschef

2.1
2.2

De vreemdeling geeft te kennen een asielaanvraag te willen indienen
De vreemdeling geeft te kennen een aanvraag om een vergunning tot
verblijf om humanitaire redenen te willen indienen
Aanmelding en indiening van de aanvraag in een aanmeldcentrum

Inleiding
Uitgangspunten voor afdoening in het aanmeldcentrum
~anmeldin~
Eerste aanmelding
Geen asielaanvraag als de asielzoeker afkomstig is uit een veilig land
Vooronderzoek
Verblijf en doorreis, verhouding met de asielparagraaf van de
Uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen
uitkomsten van het vooronderzoek
Indiening van een asielaanvraag
Algemeen
Indiening van een asielaanvraag in een aanmeldcentrum
Inhoud van de aanvraag
Het begrip 'vluchteling'
Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
Wanneer is een asielaanvraag een samengestelde aanvraag?
Handelingen te verrichten als een asielaanvraag is ingediend
Geen aantekeningen in documenten van de asielzoeker
Informatie aan de asielzoeker
Administratie en registratie
Eerste gehoor

Opneming eerste gegevens
Vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen na het
eerste gehoor
5

Versnelde afdoening in het aanmeldcentrum

5.1

ACIOC beslissing na het eerste gehoor
Het nader gehoor in het aanmeldcentrum
ACIOC beslissing na het nader gehoor
Uitreiking van de beslissing in een aanmeldcentrum
Vertrektermijnen
Intrekking van de asielaanvraag

5.2

5.3
5.4
5.4.1
5.5
6

Recht op opvang en situatie na doorverwijzing naar de opvang

6.1
6.1.1
6.1.2

Opvang
Dublin claimanten in zeer schrijnende humanitaire omstandigheden
Herhaalde aanvragers in zeer schrijnende humanitaire omstandigheden
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Elektronisch W-document

6.2
6.3

Sdu Uitgevers - VC (juni 2000, Aanv. 26)

B7 - 1

B7

Asielzoekers en vluchtelingen

Tewerkstelling asielzoekers
Mededelingen omtrent wijziging van de situatie
Intrekking van de asielaanvraag
Het nader gehoor

Voorbereiding op het nader gehoor
Afname van het nader gehoor
Rapport nader gehoor
Reactietermijn
Inhoud van de beslissing in eerste aanleg

Beslissing dat de aanvraag o m toelating als vluchteling niet wordt
ingewilligd wegens niet-ontvankelijkheid
Een ander land is verantwoordelijk voor de behandeling
Regeling
Behandeling
Uitzonderingen
Intrekking asielaanvraag
Feitelijke overdracht
Vervallen van de verantwoordelijkheid (art. 10 OvD)
De overige gronden van niet-ontvankelijkheid
Beslissing dat de aanvraag om toelating als vluchteling
niet wordt ingewilligd wegens kennelijke ongegrondheid
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De overige gronden van kennelijke ongegrondheid
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Vergunning tot verblijf om klemmende redenen van humanitaire aard
Vergunning tot verblijf om andere redenen
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Procedure bij het nemen van beslissingen

Procedure bij inwilliging
Reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen
Procedure bij niet-inwilliging
Verdere procedure ten aanzien van niet-ingewilligde asielaanvragen
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Geen termijn of 24-uursvertrektermijn
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Uitzetting
Beschikbaarheid voor de uitzetting: bevel ex art. 18a Vw
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(Alleenstaande) minderjarige asielzoekers
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Indiening van een asielaanvraag
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Onderzoek in het buitenland naar de ouders enlof aanverwanten van
de minderjarige asielzoeker
Beslissing op de asielaanvraag
Speciaal toelatingsbeleid als de asielaanvraag niet gegrond is
Uitreiking beschikking met betrekking tot een alleenstaande
minderjarige asielzoeker
Uitzetting
Bevoegdheid tot intrekking dan wel niet-inwilliging van de
aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van de
vergunning tot verblijf
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De verlening van de w t v
Algemeen
Verhouding w t v - asielaanvraag
Tijdstip van wtv-verlening
Rechtspositie van een houder van een w t v
Gefaseerde integratie
Rechtspositie na drie jaar houderschap w t v
Verblijfsdocument
Inkomen en huisvesting
Gezinshereniging en gezinsvorming
Onthouding, niet-verlenging van de geldigheidsduur en
intrekking van de w t v
Gronden voor onthouding wtv, dan wel de niet-inwilliging
van de aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van
de wtv
Intrekkingsgronden
Intrekking na verbetering in situatie in land van herkomst
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Intrekking of niet-verlenging van de geldigheidsduur wegens
andere grond voor verblijf
Documenten voor voormalige wtv-houders zonder verblijfsstatus
Arbeidsmarktaantekening
Bevoegdheidsverdeling
Bevoegdheid tot verlening van een w t v
Bevoegdheid tot verlenging van de geldigheidsduur van een w t v
Bevoegdheid tot niet-inwilliging van de aanvraag om verlenging
van de geldigheidsduur van een w t v
Bevoegdheid tot intrekking van een w t v
Bevoegdheid tot verlening van een vergunning tot verblijf na drie jaar
wtv
Bevoegdheid tot verlening van een vergunning tot verblijf aan een
wtv-houder, anders dan bedoeld in 15.5.5
Bevoegdheid tot niet-inwilliging van de aanvraag om een
vergunning tot verblijf aan een wtv-houder, anders dan
bedoeld in 15.5.5
Rechtsmiddelen
Rechtsmiddelen in geval van verlening van een cvtv
Rechtsmiddelen tegen de intrekking van een w t v
Rechtsmiddelen tegen de niet-inwilliging van de aanvraag om
verlenging van de geldigheidsduur van de w t v
Intrekking en weigering van verlenging

Toelating als vluchteling (art. 15, derde lid, j" art. 10, eerste lid,
aanhef en onder b, Vw)
Vergunning tot verblijf om klemmende redenen van humanitaire
aard
Vergunning tot verblijf als asielgerechtigde
Inhouding van identiteitspapieren
Gezinsleden van toegelaten asielzoekers

Gezinsleden van toegelaten vluchtelingen
Verblijfsrecht
Procedure
Aanwenden van DNA-onderzoek
Gezinsleden van houders van een vergunning tot verblijf
Internationale regelingen

Het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen
Overeenkomst betreffende zeelieden-vluchtelingen (Trb. 1958, 11 1)
met Protocol (Trb. 1973, 122)
De Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van visa voor
vluchtelingen (Trb. 1959, 153)
Akkoord tussen de Beneluxlanden en Zwitserland inzake het reisverkeer van vluchtelingen (Trb. 1964, 120)
Overeenkomsten betreffende de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten enlof terugname van
vluchtelingen
Europese overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid k e t betrekking tot vluchtelingen
Uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen
Overeenkomst van Dublin
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