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Bevoeqdheid tot intrekkinq van de toelatinq 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 plaat- 
selijke 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, asielqe- 
rechtiqden 

Gezinsleden van toeqelaten vluchtelinqen en 
asielqerechtiqden 

Aan de echtgenoot of echtgenote en de minderjarige 
kinderen van een hier te lande toegelaten vluchte- 
ling, die tezamen met de betreffende vluchteling 
naar Nederland zijn gekomen, wordt een vluchtelin- 
genstatus verleend, ook al voldoen zij niet of niet 
geheel aan de criteria van het Vluchtelingenver- 
drag. 
Hetzelfde geldt indien de betrokkenen nadien worden 
toegelaten voorzover geen sprake is van gezinsvor- 
ming. 
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 conse- 
quenties 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 asielge- 
rechtigden geldt het beleid dat is weergegeven 
in B 19. Voor de verblijfsrechtelijke consequen- 
ties die verbonden zijn aan verbreking van het 
gezinsverband of relatie wordt verwezen naar B 19 
en B 20. 
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5.2 Het vraqen van een bijzondere aanwiizinq 

Indien in het kader van gezinshereniging bij een 
hier te lande toegelaten vluchteling de status van 
vluchteling wordt gevraagd, dient de zaak steeds te 
worden voorgelegd aan de Minister van Justitie. 
De Minister geeft eventueel onmiddellijk een 
mondelinge, bijzondere aanwijzing. 
Wanneer de aanwijzing mondeling wordt gegeven dient 
deze door het hoofd van plaatselijke politie 
schriftelijk te worden vastgelegd. 

6. Internationale reqelinqen 

6.1 Alqemeen 

Met betrekking tot vluchtelingen bestaat een aantal 
internationale regelingen waarbij ook Nederland 
partij is. 
Deze worden hieronder kort aangeduid met een ver- 
melding van het onderwerp en de vindplaats. 
Indien met betrekking tot de toepassing van deze 
regelingen nadere vragen rijzen, kan het hoofd van 
plaatselijke politie zich steeds wenden tot de 
directie Vreemdelingenzaken. 

6.2 Het Verdraq van Genève betreffende de status van 
vluchtelinqen 

Voor een uittreksel uit het Verdrag (Trb. 1954, 88) 
met bijbehorende Protocol (Trb. 1967, 76) met 
artikelsgewijze toelichting zie C 37. 
Opgenomen zijn die bepalingen welke met name met 
het oog op de toepassing van de vreemdelingen- 
wetgeving rechtstreeks van belang zijn. 

Ter uitvoering van artikel 32 van het vluchtelin- 
genverdrag werden destijds de artikelen 104 - 106 
in het Vreemdelingenbesluit opgenomen. 
Aan de hoofden van plaatselijke politie werd nadien 
uitdrukkelijk verzocht om vluchtelingen, op wie de 
genoemde artikelen van het Vreemdelingenbesluit van 
toepassing zijn en die zich ter verlenging van hun 
vergunning tot verblijf bij hen vervoegen, in de 
gelegenheid te stellen, een verzoek om toelating 
als vluchteling in te dienen. 
Aangenomen mag worden dat de tot deze categorie 
behorende personen inmiddels hetzij de Nederlandse 
nationaliteit hebben verkregen, hetzij toegelaten 
vluchteling zijn in de zin van artikel 15 Vw. 
Met het oog hierop hebben, naar zich laat aanzien, 
de bepalingen van de artikelen 104-106 Vb, voor 
zover het vluchtelingen betreft, inhoudelijk hun 
betekenis verloren. 
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