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Met ingang van 1 januari 1997 zullen
de eerste houders van een voorwaar-
delijke vergunning tot verblijf (vvtv) in
aanmerking komen voor een vergun-
ning tot verblijf zonder beperking
(artikel 13a Vreemdelingenwet). Zij
kunnen hiertoe conform B7/15.3.2
Vreemdelingencirculaire een aanvraag
indienen bij de korpschef. 

Hoofdregel

Deze aanvraag wordt ingewilligd
indien betrokkene drie jaar lang in het
bezit is geweest van een vvtv, tenzij er
sprake is van een weigeringsgrond
conform artikel 11 lid 5 Vw, zoals uit-
gewerkt in A 4/4.3.1, A4 /4.3.2 of A
4/4.3.4 Vreemdelingencirculaire. 

Voorwaarden

Uitsluitend de periode dat betrokkene
in het bezit was van een geldig F-docu-
ment (of in geval van verlening met
terugwerkende kracht, de periode dat
betrokkene officieel vvtv-houder is
geweest) telt mee voor de driejarenter-

mijn van de vvtv. De periode dat
betrokkene in het bezit was van een
ongeldig F-doucument telt niet mee
voor de driejarentermijn van de vvtv.
Er dient geen leges-heffing plaats te
vinden. 
Ingeval betrokkene wegens een niet
verschoonbare termijnoverschrijding
van meer dan 6 maanden bij het ver-
lengingsverzoek opnieuw een asielver-
zoek heeft moeten indienen conform
B7/15.5.2 Vc, dient betrokkene alsnog
alle fases (F1 t/m F 3) te doorlopen
alvorens deze in aanmerking komt
voor een vtv op basis van 3 jaren vvtv-
houderschap.

Vvtv-houders behorend tot een natio-
naliteit of categorie die niet langer
wordt gedoogd

a. Diegenen die behoren tot een natio-
naliteit of categorie die niet langer
wordt gedoogd, maar waarvan de vvtv
nog niet is ingetrokken, komen in
aanmerking voor een vtv als zij in het
totaal gedurende drie jaren in het
bezit zijn geweest van een vvtv. 
b. De periode gedurende welke nog
niet is beslist op een verlengings-
verzoek (dat door de korpschef is voor-
gelegd aan de IND) telt niet mee voor
de periode zoals bedoeld in artikel 13a
Vw. Houders van een verlopen vvtv op
wiens verlengingsverzoek nog niet is
beslist (F1 of F2) en die behoren tot
een nationaliteit of categorie die niet
langer wordt gedoogd, komen dus niet
in aanmerking voor een vtv op grond
van deze driejarenregeling.
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