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Met deze TBV komen TBV 1996/2 en
1996/8 te vervallen. Deze TBV geeft
aan welke procedure moet worden
gevolgd wanneer een verlenging van
de geldigheidsduur van een
voorwaardelijke vergunning tot ver-
blijf (vvtv) wordt aangevraagd. De
algemene passages worden verwerkt
in het eerstvolgende supplement van
de Vreemdelingencirculaire (B7 / 15.4). 

Verlengingsverzoek

Wanneer een verzoek tot verlenging
van de geldigheidsduur van een vvtv
wordt ingediend, dient u dit verzoek
aan de hand van de volgende vraag te
behandelen: 
behoort betrokkene tot een categorie
asielzoekers die volgens het landge-
bonden vvtv-beleid niet langer in
aanmerking komt voor een vvtv?
1. Zo nee, dan dient u de vvtv te ver-
lengen (u zie onder a), tenzij sprake is
van van één van de intrekkings-
gronden van artikel 12 Vw (u zie onder
b);
2. Zo ja, dan dient de aanvraag tot ver-
lenging van de geldigheidsduur van de
vvtv per D 16 aan de IND te worden
gezonden. Middels TBV’s wordt u op
de hoogte gehouden welke asielzoe-
kers dit betreft (u zie onder c).

a. vvtv-verlenging

Indien u besluit tot vvtv-verlenging
dient u na te gaan of de ingangsdatum
van de vvtv gelijk is aan de datum van
de indiening van de modellen a en f.
De ingangsdatum van de vvtv is de
datum van de indiening van de model-
len a en f, tenzij pas na deze datum

een vvtv-beleid van kracht is geworden
voor asielzoekers van een bepaalde
nationaliteit. Momenteel betreft dit
asielzoekers uit Rwanda en Burundi:
het verlenen van vvtv’s is namelijk pas
sinds 26 maart 1996 mogelijk voor
asielzoekers uit Burundi en sinds 24
mei 1995 voor asielzoekers uit Rwanda.
In die gevallen dient u uitsluitend de
ingangsdatum van de vvtv te verande-
ren in datum a en f indien:
– sprake is van houders uit Rwanda
met datum a en f na 24 mei 1995;
– sprake is van houders uit Burundi
met datum a en f na 26 maart 1996.
Inzake Liberia is het vvtv-beleid tussen
16 februari 1996 en 27 september 1996
gewijzigd geweest. Indien u niet zeker
bent of de ingangsdatum van een vvtv
van een Liberiaan correct is, dient u
contact op te nemen met de IND. 

b. intrekking op initiatief van de
korpschef

U kunt aan de IND voorstellen in indivi-
duele gevallen een vvtv in te trekken
als zich één van de intrekkingsgronden
van artikel 12 Vreemdelingenwet voor-
doet. Omdat het in deze gevallen gaat
om feiten en belangen die de vreem-
deling zelf betreffen en die gegevens
niet door de belanghebbende zelf ter
zake zijn verstrekt, dient u betrokkene
in de gelegenheid te stellen om zijn
zienswijze naar voren te brengen voor-
dat u een voorstel tot intrekking doet
(art. 4:8 Awb).

c. landgebonden niet-verlenging van
de vvtv

De aanvragen tot verlenging van de
geldigheidsduur van de vvtv dienen in
alle gevallen te worden voorgelegd,
indien de houder afkomstig is uit:
Angola, Iran, Sri Lanka, Sierra Leone.
Voorts verzoek ik u de aanvragen tot
verlenging van de geldigheidsduur van
de vvtv voor te leggen van:
– Somalische asielzoekers aan wie een
vvtv is verleend met een beschikking
die dateert van voor 24 augustus 1995; 
– Soedanese asielzoekers aan wie een
vvtv is verleend met een beschikking
die dateert van voor 23 maart 1996.

NB: Niet relevant is de ingangsdatum
van de vvtv: het gaat om de datum van
de beschikking waarbij de vvtv is ver-
leend.

d. uitzetting van voormalige vvtv-hou-
ders

Op grond van de Wet gemeentelijke
zorg voor houders van een voorwaar-
delijke vergunning tot verblijf vallen
vvtv-houders onder de zorg van de
gemeente. Indien een vvtv wordt inge-
trokken of niet-verlengd, blijft de
gemeente deze zorg behouden, tot
het moment dat een last tot uitzetting
wordt geëffectueerd. Ik verzoek u
daarom in deze gevallen de gemeente
waar de betrokken vreemdeling ver-
blijft, steeds in te lichten indien u over-
gaat tot effectuering van een last tot
uitzetting.
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