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op grond van een uitspraak van de afdeling rel=h~,~p..Fá'ak '~~F de,,' :,
rud vlln state van 29 februari 1988 (r. ~2.B'3~'I~a~) is met ingllpg
van 1 mIlIIrt 1988 de toekenning van de v~rqul"Jp.'fi1g tot verbl:1jf a-ls
lJsielgerechtlgde (b-status) gestaakt. :' .." .,', . .

I " ':.' .

vre~dellngen. wier aaielprocednre op die datum nçq'aanhangigw~s;
en a'/H} wie reeds een b-stl!\tus vail toegekend,zullónOP'ba~J.s v~;, ::;

art1.ke~15 vreemdelingenwet als vluchteling worden to,~gl;!btel)~oo:0 '.
voor :1:)ver deze :raken ~oor de afdeling asiel:z:aken'van h.et ". ,ooi ' ',~;

ministerieian justitieals zodarl1g konden vorden ond,eric,~nd, . '. ".:

ontvangt u een dezer dagen een brief dllsrov.er m~t d~arkH he~ lIiV~"
te reiken doCtJJl!ent b, toéi~ting áls vluchtel1ncj~ . ':::;,~.. ~ " '<;
mocht tJna IIUqtIstus 1988 nog met zaken van d~.~e .cate.go,r'~~ ~.~~en "

geconfronteerd, dan vordt u verzocht de afddilng~::i;tfe,1.z~ken i '.
daarvlln onder vervij:ring nllar dit bericht óp d/!/':hoogte tI!',

stellen. ' , 'I ','
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aan de uitspraak Vil,,' de afdeling rechtspraak wordt geen
térugwerkende kracht toegeke~d. derhalve worden houders van de
b-statuswier asielprocedureop 1 maart '1988 was afgerond niet
automatisch als vluchteling tpegelaten.
dit laat onverlet dat vreemdelingen alsnog door ondertekening van

een formulier model f om toelating als vluchteling kunnen
verzoeken.

indien u een dergelijk verzoek ontvangt verzoek ik u om in

afwijking van het gestelde in hoofdstuk b7 van de vreemdelingen-----------
circulaire 1982:

-punt 1.: het asielverzoek niet telefonisch te melden en "

-punt 2.: het formulier model f,
onder vermelding van het dossiernummer van de directi~
vreemd~lingenziJken waaronder dl'vreemdelinq b"!kend is '!'nkenmerk

dezes, te zenden aan de afdeling asielzaken, ter attentie van

dhr. j.r. willemsz geeroms. I

Dergelijke verzoeken worden Ban de thans geldende crite~ia in het

licht van de huidige omstandigheden in het land van herkomst
getoetst. deze beoordeling kan enige maanden vergen.

"

de tekst van hoofdstuk b7 van de vreemdelingencirculaire

zo snel mogelijk aan de gevolgen van de uitspraak van de
rechtspraak worden aangepast.

in afwachting daarvan kunt u nu reeds het invullen op het

formulier model a van 'doel van het verbl~jf: asiel' (zie
b7 onder 2.2.2) achterwege laten.

1982 zal
afdeling

vc.82,

J-
ik verzoek u de onder u ressorterende ambtenaren belast met de

grensbewaking en/of het toezicht op vreemdelingen overeenkomstig
het vorenstaandete'doen instrueren. wat betreft de gemeenten

waar behandeling van vreemdelingenzaken plalltsvindt ter
secretarie, wordt de politie verzocht de aangewezen secretarle-

ambtenaar en de niet rechtstreeks op het telexnet aangesloten

posten en groepen van,de inhoud van dit telexbericht in kennis te
stellen. .

.
de staatssecretaris van justitie,

voo~ deze, '.

de directeur-generaal politie en vreemdelingenzaken,

(mr. j.h. grosheide)
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