Hoofdstuk B 7 Asielzoekers en vluchtelinuen

INHOUD

Inleiding
Vluchtelingen, asielgerechtigden
Individuele en uitgenodigde vluchtelingen
Het in behandeling nemen van een asielverzoek
Beslissing Minister van Justitie
Directie Vreemdelingenzaken
Informatie aan de asielzoeker
Opvang
Tewerkstelling asielzoekers
De wijze van behandelinq van asielverzoeken
2.1

De procedure inzake uitgenodigde vluchtelingen

2.2

De procedure inzake aanvragen van individuele
asielzoekers

2.2.1

Aanmelding asielverzoek bij een hoofd van
plaatselijke politie.
Landelijk Aanmeldingpunt Asielzoekers (LAMP)

2.2.1.1
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Indiening van een asielverzoek bij een hoofd van
plaatselijke politie aangewezen in art. 52 Vb.
Handelingen hoofd van plaatselijke politie
Invullen formulieren
Verdere handelingen
Inschakeling tolk
Geen aantekeningen in documenten van de vreemdeling
Schiphol en andere grensposten
(alleenstaande) Minderjarige asielzoekers
Vreemdelingen die in bewaring zijn gesteld of
anderzins rechtens van hun vrijheid zijn beroofd
Behandeling van het asielverzoek in eerste aanleg
Opneming eerste gegevens (intake)
Meldingsplicht
Beschikbaarheid voor de toelatingsprocedure:
aanwijzing ex artikel 17a Vw
Rechtsbijstand
Vluchtelingenwerk
Nader gehoor
Rapport nader gehoor
Mededelingen omtrent wijziging van de situatie
Administratie en registratie

Vc Suppl. 7 (december 1992)

B 7 Asielzoekers en vluchtelinqen

2

Beslissinqen met betrekkinq tot het asielverzoek
Beslissing in eerste aanleg
Beslissing dat het asielverzoek kennelijk ongegrond
is
Beslissing dat een vergunning tot verblijf wordt
verleend
Kennisgeving van beslissingen en uitreiking van
documenten
Vluchtelingen- en vreemdelingenpaspoorten
Verdere procedure ten aanzien van afgewezen
asielverzoeken
Last tot uitzetting
Vertrektermijnen
Beschikbaarheid voor de uitzetting: aanwijzing
ex art. 18a Vw
Inbewaringstelling
Wijziging bevel tot bewaring
Rechtsmiddelen
Schorsende werking
Weiqerinq van verlenqinq; intrekkinq
Intrekking van de toelating als vluchteling
(art. 15, derde lid j " art. 14, eerste lid, Vw)
Status van asielgerechtigde
Bevoegdheid tot intrekking van de toelating als
vluchteling
Inhouding van identiteitspapieren
Gezinsleden van toegelaten vluchtelinqen en
asielqerechtiqden
Gezinsleden van toegelaten vluchtelingen en
asielgerechtigden
Het vragen van een bijzondere aanwijzing
Internationale reqelinqen
Algemeen
Het Verdrag van Genève betreffende de status van
vluchtelingen
Overeenkomst betreffende zeelieden-vluchtelingen
(Trb. 1958, 111) met Protocol (Tbr. 1973, 122)
De Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van
visa voor vluchtelingen (Tbr. 1959, 153)
Akkoord tussen de Beneluxlanden en Zwitserland
inzake het reisverkeer van vluchtelingen (Trb.
1964, 121)
Overeenkomsten betreffende de verlening van
reisdocumenten en/of terugname van vluchtelingen
Europese overeenkomst inzake de overdracht van
verantwoordelijkheid met betrekking tot
vluchtelingen
Vc Suppl. 7 (december 1992)

