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In vervolg op TBV 1998/9 treft u hierbij
de procedure aan die moet worden
gevolgd bij Bosniërs die in het bezit
zijn van een geldige voorwaardelijke
vergunning tot verblijf (vvtv).

1. Achtergrond

De Staatsecretaris van Justitie heeft in
een brief van 25 maart 1998 aan de
voorzitter van de Tweede Kamer (TK
19637, nr. 326) bericht dat de
voorwaardelijke vergunning tot ver-
blijf van Bosnische asielzoekers met
een asielaanvraag voor 1 juni 1997 kan
worden ingetrokken (dan wel niet ver-
lengd) van de volgende categorieën
Bosnische vvtv-houders:
1. personen afkomstig uit een meer-
derheidsgebied;
2. personen die voor de komst naar
Nederland enige tijd in een
meerderheidsgebied hebben verble-
ven;
3. personen die behoren tot een min-
derheidsgroepering en die afkomstig
zijn uit een gemeente die van de
UNHCR de ’Open City’-status hebben
gekregen;
4. personen die behoren tot een min-
derheidsgroepering en die enige tijd in
een ’Open City’ hebben verbleven.

Van alle andere Bosnische asielzoekers
die een aanvraag voor 1 juni 1997 heb-
ben ingediend zal de voorwaardelijke
vergunning tot verblijf vooralsnog niet
worden ingetrokken en zal de vvtv
worden verlengd (zie ook onder 3).
Bosnische asielzoekers die na 31 mei
1997 een asielaanvraag hebben inge-
diend komen sowieso niet meer in aan-
merking voor een vvtv.

2. Consequenties

Teneinde te kunnen vaststellen of een
Bosnische asielzoeker behoort tot een
van voornoemde categorieën, is dos-
sieronderzoek noodzakelijk. Indien
niet duidelijk is of een Bosnische asiel-
zoeker afkomstig is uit, of heeft ver-
bleven in een van voornoemde gebie-
den of steden, zal daar nader
onderzoek naar moeten worden ver-
richt, bijvoorbeeld in de vorm van een
aanvullend gehoor.
Gelet op het vorenstaande dienen alle
zaken van Bosnische asielzoekers die in
het bezit zijn van een geldige vvtv per
model D16 aan de IND-regio waaron-
der u ressorteert te worden voorge-
legd. Het betreft:
– aanvragen om verlenging van de
vvtv;
– voorstellen intrekking van de vvtv
voor alle overige Bosnische vvtv-hou-
ders.
Het is hierbij niet van belang of de IND
bij de verlening of verlenging van de
vvtv de (verdere) verlenging heeft
voorbehouden of niet.
Ik verzoek u, teneinde op geconcen-
treerde wijze deze zaken bij de IND
(regiodirectie) af te kunnen doen alle
D16’s zo mogelijk voor 1 augustus a.s.
aan de IND te zenden.

3. Vtv zonder beperking

Bosnische asielzoekers die thans reeds
drie jaar in het bezit zijn van een vvtv,
komen in aanmerking voor een ver-
gunning tot verblijf zonder beperking.
Op grond van hoofdstuk B7.15.5.5 Vc.

is de korpschef zelfstandig bevoegd
deze vtv te verlenen.

4. Verwijdering en terugkeer

Hoewel de gedwongen verwijdering
als noodzakelijk sluitstuk van het
terugkeerbeleid wordt gezien, wordt
bij Bosnische asielzoekers de gefacili-
teerde vrijwillige terugkeer krachtig
gestimuleerd. Daartoe bestaat een
aantal programma’s dat is verzameld
in de brochure ’Remigratie en
Vrijwillige terugkeer naar Bosnië-Her-
zegovina’ van april 1998. De brochure
is verkrijgbaar bij het meldpunt Bosnië,
tel. (070) 3 70 31 88. Tevens wijs ik u op
TBV 1998/1 van 5 januari jl., waarin de
zogenaamde ’look and see’-regeling is
verlengd tot 1 januari 1999.
Ten slotte verwijs ik u voor wat betreft
de uitzetting van voormalig vvtv-hou-
ders naar het gestelde in TBV 1998/9
onder III.

De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris,
Het plv. hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos.
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