
Vreemdelingencirculaire

Aan:
– de Korpschefs van de Politieregio’s
– Staf Koninklijke Marechaussee te Den
Haag
i.a.a.:
– de Procureurs-Generaal

Datum: 8 december 1998
Kenmerk: 733884/98/IND
Code: TBV 1998/29
Afdeling: Uitvoeringsbeleid
Aard: verzoek om medewerking
Juridische achtergrond: art. 12b Vw,
hoofdstuk B7/15 Vc 1994
Onderwerp: verlenging, niet-verlen-
ging en intrekking vvtv’s Iraakse,
Soedanese en Somalische vreemdelin-
gen
Geldig van/tot: 20 november 1998 tot
20 november 2000

Inleiding

In aansluiting op TBV 1998/9 van 15
april 1998, deel ik u mee dat de
Staatssecretaris van Justitie bij brief
van 20 november 1998 (72338/98/DVB)
aan de voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal heeft
bericht dat het beleid ten aanzien van
de verlening van voorwaardelijke ver-
gunningen tot verblijf aan Soedanese,
Iraakse en Somalische vreemdelingen is
gewijzigd. Hetgeen in TBV 1998/9 is
gesteld ten aanzien van Somalië, komt
hiermee te vervallen.

Ik verzoek u dit TBV zo spoedig moge-
lijk aan de chefs van de
Vreemdelingendiensten te doen toeko-
men.

Consequenties

Als gevolg van dit gewijzigde vvtv-
beleid komen Iraakse, en bepaalde
Somalische en Soedanese asielzoekers,
niet langer in aanmerking voor een
voorwaardelijke vergunning tot ver-
blijf. Gelet hierop dienen alle zaken
van Iraakse, Somalische en Soedanese
vvtv-houders te worden voorgelegd
aan de IND-regio waaronder u ressor-
teert.
Het betreft dus niet slechts de aanvra-
gen om verlenging van de geldigheids-

duur van de vvtv, maar alle zaken van
Iraakse, Somalische en Soedanese vvtv-
houders.
Voor wat betreft de voorlegging, kunt
u volstaan met het maken van een
VAS-query die alle betreffende vreem-
delingen op een signaallijst zet, en het
verzenden van deze signaallijst met
alle bijbehorende stamkaarten naar
het betreffende IND-regiokantoor.
Ik verzoek u deze signaallijsten en de
bijbehorende stamkaarten uiterlijk op
1 februari 1999 (of zoveel eerder als
mogelijk) aan te leveren.
Aanvragen om verlenging van de gel-
digheidsduur van de vvtv die vóór die
datum door Iraakse, Somalische en
Soedanese vreemdelingen worden
ingediend, dienen derhalve vooralsnog
per model D16 aan de IND te worden
voorgelegd.
Voorts verzoek ik u (op de D16, respec-
tievelijk signaallijst/stamkaart) duide-
lijk aan te geven aan te geven of de
betrokken vreemdeling in het bezit is
van een vreemdelingendocument F1,
F2 of F3, en op welke datum het
betreffende document is afgegeven.
Na intrekking van de vvtv dient het
afgegeven document van het model F
te worden ingenomen en voor de duur
van de eventuele vervolgprocedure te
worden vervangen door een model W.
Zij mogen tot de uitspraak in de voor-
lopige voorziening dezelfde werk-
zaamheden verrichten als onder het
regime van het ingetrokken verblijfs-
document F, ten bewijze waarvan aan
hen een inlegvel bij het W-document
kan worden verstrekt.

Vtv zonder beperking
Iraakse, Soedanese en Somalische asiel-
zoekers die vóór 20 november 1998
reeds drie jaren in het bezit waren van
een vvtv, komen in aanmerking voor
een vergunning tot verblijf zonder
beperking. De korpschef is, met inacht-
neming van hoofdstuk B7/15 (met
name B7/15.3. en B7/15.4.) zelfstandig
bevoegd deze vergunning te verlenen.

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