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16

Intrekking en weigering van verlenging

16.1

Toelating als vluchteling (art. 15, derde lid, j" art. 10, eerste lid,
aanhef en onder b, Vw]

De toelating; als vluchteling wordt verleend voor onbepaalde duur en behoeft dus niet
verlengd te worden.
De toelating als vluchteling kan uitsluitend worden ingetrokken, indien de vreemdeling:
a. onjuiste gegevens heeft verstrekt die hebben geleid tot zijn toelating als vluchteling;
b. bij herhaling een bij de Vreemdelingenwet strafbaar gesteld feit heeft begaan;
c. bij rechterlijk gewijsde is veroordeeld wegens het opzettelijk begaan van een misdrijf waartegen een gevangenisstraf van drie jaar of meer is bedreigd;
d. een ernstig gevaar vormt voor de nationale veiligheid;
e. door gewijzigde omstandigheden in de gelegenheid is zich zonder gevaar voor vervolging buiten Nederland te vestigen, tenzij hij dringende redenen, voortvloeiende
uit vroeg~erevervolging, heeft, om geen gebruik van die gelegenheid te maken.

NB: in geval van inbreuken op de openbare orde wordt in beginsel het beleid toegepast zoals weergegeven in A414.3.
Bevoegd tot intrekking van de toelating als vluchteling is de Minister van Justitie (art.
15, derde lid, Vw).
Zijn er naar het oordeel van de korpschef gronden voor intrekking van de toelating als
vluchteling, dan moet hij daartoe een voorstel doen aan de Minister van Justitie.
Het gestelde in A414.3.2.2, is van overeenkomstige toepassing.
16.2

Vergunning tot verblijf om klemmende redenen van humanitaire
aard

De vergunning tot verblijf om klemmende redenen van humanitaire aard wordt zonder beperking verleend.
Er zijn ook geen voorschriften aan verbonden.
Niet-inwilliging van de aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur en intrekking
kan plaatsvinden op de gronden genoemd in 16.1.
Voor het overige is A416.13 en 6.14 van overeenkomstige toepassing.
De bevoegdheid tot intrekking of tot (niet-)verlenging van de geldigheidsduur van de
vergunning tot verblijf om klemmende redenen van humanitaire aard berust bij de
korpschef. Dit lijdt uitzondering in geval van een niet-tijdige verlenging die de vreemdeling toe re rekenen valt. In dit geval berust de bevoegdheid om niet te verlengen bij
de Minister van Justitie.
16.3

Vergunning tot verblijf als asielgerechtigde

Tot 1 maart 1988 werd bij asielverlening onderscheid gemaakt tussen de toelating als
vluchteling; (ook wel: de A-status) en de verlening van een vergunning tot verblijf als
asielgereclitigde (de zogenaamde B-status).
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B7A6.4

Asielzoekers en vluchtelingen

Met ingang van die datum worden geen vergunningen tot verblijf als asielgerechtigde
meer verleend. Vreemdelingen die op 1 maart 1988 als asielgerechtigden in procedure
waren tegen een afwijzende (herzienings)beschikkingop hun verzoek om toelating als
vluchteling zijn toegelaten als vluchteling.
Vreemdelingen die op 1 maart 1988 in het bezit waren van een vergunning tot verblijf
als asielgerechtigde en niet nadien zijn toegelaten als vluchteling behouden de status
van asielgerechtigde.
Derhalve blijft het begrip asielgerechtigde gehanteerd in het vreemdelingenbeleid.
Voor niet-verlenging van de geldigheidsduur of intrekking van de nog geldende vergunningen gelden de gronden genoemd in 16.1.
Indien de korpschef gronden aanwezig acht voor het niet-inwilligen van de aanvraag
om verlenging van de geldigheidsduur of voor intrekking van een vergunning tot verblijf als asielgerechtigde, dient hij met gebruikmaking van model D16 een bijzondere
aanwijzing van de Minister van Justitie te vragen als hij zelf bevoegd is, dan wel een
voorstel te doen als de Minister bevoegd is; zie A416.18 en 6.19.
16.4

Inhouding van identiteitspapieren

Voor inhouding van identiteitspapieren in geval van verblijfsbeëindiging, zie
A4110.1.3.5.

