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Met dit TBV komen TBV 1996/15 en TBV
1997/4 te vervallen. Dit TBV geeft aan
welke procedure moet worden gevolgd
wanneer een verlenging van de
geldigheidsduur van een voor-
waardelijke vergunning tot verblijf
(vvtv) wordt aangevraagd. 

I. Verlengingsaanvraag

Wanneer een aanvraag 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 vvtv-beleid
in aanmerking komt voor een vvtv?
1. Zo ja, dan dient u de vvtv te verlen-
gen, tenzij sprake is van één van de toe-
pasbare intrekkingsgronden van artikel
12 Vw;
2. Zo nee, dan dient de aanvraag tot
verlenging van de geldigheidsduur van
de vvtv per model D 16 aan de IND te
worden gezonden (u zie onder II). 
Indien niet duidelijk is of de ingangsda-
tum van de vvtv correct is, verzoek ik u
contact op te nemen met de IND. Voor
de regeling inzake de ingangsdatum

van de vvtv verwijs ik u naar B7/15.2.3
Vreemdelingencirculaire.

II. Landgebonden niet-verlenging van
de vvtv

De categorieën asielzoekers die volgens
het vvtv-beleid niet langer in aanmer-
king komen voor een vvtv zijn vvtv-hou-
ders afkomstig 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:
– asielzoekers uit de Democratische
Republiek Congo (voormalig Zaïre);
– Somalische asielzoekers aan wie een
vvtv is verleend met een beschikking die
dateert van voor 13 maart 1997. NB
NIET relevant is de ingangsdatum van
de vvtv: het gaat om de datum van de
beschikking waarbij de vvtv is verleend.

III. Uitzetting van voormalige vvtv-hou-
ders

Op grond van de Wet gemeentelijke
zorg voor houders van een voorwaarde-
lijke vergunning tot verblijf vallen vvtv-
houders onder de zorg van de gemeen-
te. Indien een vvtv wordt ingetrokken
of de geldigheidsduur niet-verlengd,
blijft de vergoeding doorlopen totdat
deze beslissing, na behandeling van een
eventueel bezwaar en beroep, rechtens
vaststaat. De zorgverlening (waartoe
ook huisvesting behoort), dient te wor-
den gecontinueerd totdat deze feitelijk
kan worden beëindigd. De verstrekking
van de rijksbijdrage vindt tot dat tijd-
stip plaats. 
Ik verzoek u in deze gevallen (voormali-
ge vvtv-houders) de gemeente waar de
betrokken vreemdeling verblijft, steeds
in te lichten indien u overgaat tot effec-
tuering van een last tot uitzetting.
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