
P;I!\:ISTEBIE VAN JUSTITIE 

Soofdafdeling Vreemdelingenzaken 
en Grensbewaking 

's-Gravenhage, 15 oktober 1974 
Opbergen achter Deel G-2, Vc 

(na de aanschrijving van 21 febr. 1974) 

Nr. k . 3 . Z .  3934/62522-A-284. 

Onderwerp: toepassing art. 1 5  Vw. 

Aan de heren hoofden van plaatselijke politie. 

(in afschrift aan de heren Procureurs- 
Generaal, fgd. Directeuren van politie). 

Ik moge u verzoeken om in den vervolge vreemdelingen, die houder 

zijn van een vergunning tot verblijf en die de status van vluchte- 

ling bezitten, indien zij zich ter verlenging van de geldigheids- 

duur van hun vergunning bij u vervoegen, te wijzen op de mogelijkheid 

tot het indienen van een verzoek om toelating als vluchteling kraoh- 

tens artikel 15 van de Vreemdelingenwet. Het bezit van de status van 

vluchteling kan blijken uit het bezit van een geldig Nederlands reis- 

document voor vluchtelingen (vluchtelingenpaspoort) en/of een door. 

de Vertegenwoordiger in Nederland van de Hoge Commissaris der V.N. 

voor de Vluchtelingen afgegeven mandaatverklaring (zie art. 104 ~b). 

Maken zij van de gelegenheid tot het indienen van een verzoek om toe- 

lating als vluchteling gebruik, dan gelieve u dat verzoek, voorzlen 

van uw advies, aan het Ministerie van Justitie (~oofdafdelin~ 

Vreemdelingenzaken en   rens bewaking) voor te leggen. Daarbij waren de 

volgende gegevens te verstrekken: 

1. Naam, voornamen, geboortedatum en -plaats en nationaliteit van de 

vreemdeling. 

2. Datum waarop en duur waarvcor de vergunning tot verblijf werd ver- 

leend en -eventueel- verlengd. 

3. Datum en autoriteit van afgifte van het reisdocument voor vluchte- 
lingen, alsnede de datum waarop dit document zijn geldigheid ver- 

liest. 

4. Datum en nummer van de afgifte der mandaatverklaring. 
5. Voor zover de vreemdeling alleen in het bezit is van een mandaat- 

verklaring: omschrijving van de gronden welke hij voor het beroep 

op vluchtelingschap aanvoert, met vermelding van de feitec en 

osstandigheden, welke voor de beoordeling van het verzoek om toe- 

lating als vluchteling van belang kunnen zijn. 

6. Eventuele feiten of omstandigheden welke grond tot het weigeren 

van een toelating als vluchteling kunnen opleveren (bijvoorbeeld: 

crimineel gedrag). 



Voor de echtgenote, de niet-inwonende kinderen beneden 15 jaar en de 

-al dan niet inwonende- kinderen van I 5  jaar of ouder van een vluch- 

teling dienen in voorkomende gevallen afzonderlijke verzoeken om toe- 

lating als vluchteling te worden ingediend. (zie bijlage 4, model 

f, w). 
Ik merk hierbij nog op dat Portugezen en Grieken, ook al werd hun in 

het verleden een reisdocument voor vluchtelingen of een mandaatver- 

klaring verstrekt, gezien de gewijzigde omstandigheden in het land van 

herkomst, voor het tegenwoordige in het algemeen niet meer voor een 

toelating als vluchteling in aanmerking zullen komen, zulks mede 

gelet op het bepaalde in artikel 15, derde lid, van de Vreemdelingen- 
wet. Bet heeft derhalve geen zin om deze categorieën van vreemde- 

lingen te wijzen op de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek 

om toelating als vluchteling. Verklaren zij eigener beweging dat zij 

zulk een verzoek wensen in te dienen, dan dient dit uiteraard wel in 

behandeling te worden genomen. 

De Staatssecretaris van Justitie, 

Glastra van Loon 


