
Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Staf van de Koninklijke
Marechaussee
i.a.a:
– de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Directie Beleid
Datum: 23 mei 2000
Ons kenmerk: 5019097/00/IND
Code: TBV 2000/11
Aard: Bekendmaking van voorschriften
Juridische achtergrond: niet-verlenging
en intrekking vvtv’s Somalische vreem-
delingen
Geldig van/tot: 3 april 2000 tot en met
3 april 2001

Inleiding
Bij brief van 3 april 2000 aan de
voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal heeft de
Staatssecretaris van Justitie bericht
dat het beleid ten aanzien van de ver-
lening van voorwaardelijke vergun-
ningen tot verblijf (vvtv) aan asielzoe-
kers behorende tot bepaalde clans uit
Somalië is beëindigd.
Als gevolg van dit gewijzigde vvtv-
beleid komen bepaalde Somalische
asielzoekers niet langer in aanmerking
voor een voorwaardelijke vergunning
tot verblijf.
Verlenging
Indien een vreemdeling een aanvraag
indient om verlenging van de geldig-
heidsduur van de vvtv dient u de aan-
vraag om verlenging naar de IND te
zenden. Hiertoe dient u de aanvraag
om verlenging van de geldigheidsduur
van de vvtv, het ’model B’ (D81:
model b) met daarop vermeld het
IND-nummer, naar het IND-regio-
kantoor te verzenden, waaronder u
ressorteert. Het is hierbij niet nodig
om het model D16 en de bijbehoren-
de stamkaart mee te zenden.
Dit geldt niet voor die vvtv’s die na
de inwerkingtreding van dit TBV zijn
verleend c.q. verlengd.
Voorts verzoek ik u op model B dui-
delijk aan te geven of de betrokken
vreemdeling in het bezit is van een
vreemdelingendocument F1, F2 of
F3, en op welke datum het betreffen-
de document is afgegeven.

Voor een juiste invulling van het
VAS wordt u geadviseerd te vermel-
den dat er een D16 is verzonden
ofschoon dit feitelijk niet het geval
zal zijn.

Overige punten
Eerst na een beslissing tot intrekking
of niet-verlenging van de vvtv dient
het afgegeven document van het
model F te worden ingenomen en –
tegelijkertijd – voor de duur van de
eventuele vervolgprocedure te worden
vervangen door een model W.
Personen van wie de vvtv is ingetrok-
ken c.q. niet verlengd mogen zolang
de voorlopige voorziening aanhangig
is, dezelfde werkzaamheden verrich-
ten als onder het regime van het inge-
trokken verblijfsdocument F, ten
bewijze waarvan aan hen een inlegvel
bij het W-document wordt verstrekt.
Indien in de tussenliggende periode
(tussen de aanvraag om verlenging en
de beschikking hierop) de geldigheids-
duur van de vvtv mocht verlopen,
behoudt de aanvrager dezelfde rech-
ten met betrekking tot tewerkstelling
als ware hij nog in het bezit van de
vvtv.

Tot slot
Ik verzoek u dit TBV zo spoedig
mogelijk aan de chefs van de
Vreemdelingendiensten te doen toeko-
men.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de staatssecretaris,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos, plv.
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