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C I Reu L A I R E

Aan: - de hoofden van plaatselijke
politie
de Staf van de Koninklijke
Marechaussee

i.a.a.: - de Procureurs-Generaal (fgdj
directeuren van politie
de àistrictbureaus van de

Rijkspolitie

Datum: Datum inwerkingtreding:
29 december 1993 1 januari 1994

Gelà:.g tot:

1 januari 1995

ODS kenmerk:

413487/93/DVZ

Aard: Onderdeel:

DVZjSBOBekendmaking van beleid

Onderwerp:
Introductie vvtvi onthee~den;
gedoogden (TBV 88)

Relatie met eerdere circulaire:
TBV's 47, 61, 63, 69 en 76,
Combo Algo 267229/92!DVZ

1. i.nleiding

Met ingang van 1 januari 1994 wordt een wettelijke regeling voor ontheemden
en.gedoogden van kracht, beschreven in art. 9a, 12a, 12b en 13a Vwo Deze
regeling introduceer~ de voorwaardelijke vergunning tot verblijf {verder te
noemen vvtv} die ontheemden en gedoogden de mogelijkheid biedt van tijde-
lijke bescherming en opvang in Nederland. Deze circulaire bevat hierover
enige nadere voorschriften en geeft aan hoe de zaken van ontheemden en
gedoogden van vóór inwerkingtreding van de gewijzigde Vreemdelingenwet
behandeld zullen worden. Ik wijs er op dat het herschreven hoofdstuk 37 van
de Vreamdelingencirculaire, waarvan de ~ekst u op diskette is toegezonden,
uitgebreide procedurevoorschriften met betrekking tot de vvtv bevat.

2. ontheemden

a. aanwijzi.ng Bosniërs als ontheemden

Gelet op de onverminderd slechte situatie in Bosnië-Herzegowina heeft de
Staatssecretaris van Justitie besloten onderdanen van dit land, die
ontheemd zijn geraakt ten gevolge van de burgeroorlog aldaar, aan te wijzen
als categorie vreemdelingen die voor een vvtv ïn aanmerking kunnen komen.

Dit betekent uitdrukkelijk niet dat met ingang van 1 januari a.s. alle
onderdanen van Bosnië-Herzegowina, die zich in ons land bevinden of naar
ons land komen, een vvtv krijgen. Op gronden die aan het algemeen belang
zijn ontleend (opgenomen in hoofdstuk A4 van de Vc., zie tevens B7) kan een
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vvtv worden onthouden (niet-inwilliging).Voorts speelt bij im.,rerkingtre-
ding van de gewijzigde Vreemdelingenwet de toepassing van het overgangs-
recht een rol.

b. overgangsregeling: verlenging ontheemdenregeling voor oude gevallen

Op dit moment bevinden zich reeds enkele duizenden ontheemden in Nederland
die op grond van de ontheemdenregeling uitstel van vertrek hebben en wier
aanvraag om toelating is opgeschort. Deze ontheemden zijn in bezit van een
Ontheemdendocument, geldig tot 1 januari 1994.

Deze oude gevallen zullen in 1994 gefaseerd worden bezien. Bij ongewijzigde
omstandigheden in het land van herkomst en behoudens contra-indicaties
(bijv. openbare orde), zal aan de hand van het overgangsrecht worden

vastgesteld op grond van welke verblijfstitel (vvtv, A-status of vtv)
betrokkene in ons land kan verblijven. Teneinde een verblijfsrechtelijk
vacuüm te voorkomen - deze zaken worden immers gefaseerd afgedaan - wordt
de ontheemdenregelingverlengd tot 1 januari 1995. Dit betekent dat het
hoofd van plaatselijke politie (vanaf 1 maart 1994 : de korpschef) betrok-
kenen dient op te roepen teneinde de geldigheidsduur van het Ontheemdendo-
cument van deze ontheemden te verlengen tot 1 januari 1995.

3 . gedoogden

Op dit moment zijn enkele honderden personen in het bezit van de zgn.
gedoogdenpas. Omdat de gedoogdenregeling vervalt zal deze pas niet meer

worden verlengd. Het hoofd van plaatselijke politie dient deze personen op
te roepen en in de gelegenheid te stellen opnieuw een asielaanvraag in te
dienen. Ik ZF~ vervolgens een vvtv aan deze personen verstrekken.

4. opvangfaciliteiten

Voor degenen die in het bezit zijn van een ontheemdendocument zullen
vooralsnog de faciliteiten o.g.v. de Tijdelijke Regeling Opvang Ontheemden
blijven openstaan.

Gedoogden die nog niet in het bezit van een vvtv zijn gesteld (zie hiervoor
onder 3.) kunnen gebruik blijven maken van de ROA-faciliteiten.

Voor de houders van een vvtv zal de Minister van WVC de voorzieningen van
de ROA openstellen.

De Staatssecretaris van J


