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Weiqerinq van verlenqinq; intrekkinq
Status van asielqerechtiqde
Aan de vergunning tot verblijf als asielgerechtigde
zijn geen beperkingen gesteld.
Er zijn ook geen voorschriften aan verbonden,
Weigering van verlenging of intrekking zal slechts
plaatsvinden indien er sprake is van ernstige
inbreuk op de openbare orde of ernstig gevaar voor
de nationale veiligheid.
Hieronder is mede begrepen het verstrekken van
onjuiste gegevens die hebben geleid tot het verlenen van de vergunning.
De bevoegdheid tot het verlengen van de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf van een
asielgerechtigde berust bij het hoofd van plaatselijke politie, tenzij de Minister van Justitie
zich deze bevoegdheid heeft voorbehouden.
Indien het hoofd van plaatselijke politie gronden
aanwezig acht voor weigering van de verlenging of
voor intrekking, dient hij met gebruikmaking van
formulier D 16 een bijzondere aanwijzing van de
Minister van Justitie te vragen dan wel een
voorstel te doen (zie A 4; 5.8 en 5 . 9 ) .
Intrekkinq van de toelatinq als vluchtelinq
artikel 14, eerste lid,
(artikel 1 5 , derde lid,
Vw)

De toelatinq 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 vroegere vervolging,
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 hoofdstuk A 4; 5 . 3 .
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Bevoeadheid tot intrekkinq van de toelatina als
vluchtelinq
Bevoegd tot intrekking van een toelating als
vluchteling is de Minister van Justitie (artikel
15, derde Vw).
Zijn er naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke politie gronden voor intrekking van de
toelating als vluchteling, dan moet hij daartoe een
voorstel doen aan de Minister van Justitie.
Het gestelde in A 4; 5.3.3.2 is van overeenkomstige
toepassing.
Inhoudinq van identiteitspapieren
Voor inhouding van identiteitspapieren in geval van
verblijfsbeëindiging zie A 4 onder 9.2.
Gezinsleden van toeqelaten vluchtelinqen, asielqerechtiqden
Gezinsleden van toeqelaten vluchtelinsen en
asielqerechtiqden
Aan de echtgenoot of echtgenote en de minderjarige
kinderen van een hier te lande toegelaten vluchteling, die tezamen met de betreffende vluchteling
naar Nederland zijn gekomen, wordt een vluchtelingenstatus verleend, ook al voldoen zij niet of niet
geheel aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag.
Hetzelfde geldt indien de betrokkenen nadien worden
toegelaten voorzover geen sprake is van gezinsvorming.
De verlening van een vluchtelingenstatus vanwege
het gezinsverband vindt echter niet plaats indien
de gezinsleden afkomstig zijn uit een ander land
dan de hier te lande als vluchteling toegelaten
hoofdpersoon.
Voor de toelating van andere gezinsleden dan
hiervoor genoemd en voor gezinsvorming is het
beleid van toepassing dat is weergegeven in B 19.
Ook ten aanzien van de verblijfsrechtelijke consequenties die verbonden kunnen zijn aan verbreking
van het gezinsverband of een relatie wordt voor
gezinsleden van een vluchteling die zelf niet de
status van vluchteling hebben verkregen verwezen
naar dat hoofdstuk en naar B 20.
Voor de toelating van gezinsleden van asielgerechtigden geldt het beleid dat is weergegeven
in B 19. Voor de verblijfsrechtelijke consequenties die verbonden zijn aan verbreking van het
gezinsverband of relatie wordt verwezen naar B 19
en B 20.
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