
Gedoogden en ontheemden: de wtv B711 5.2.2 

15 Gedoogden en ontheemden: de voorwaardelijke 
vergunning tot verblijf 

e 

a 

15.1 Inleiding 

De gedoogdenregeling en de ontheemdenregeling (Troo) zijn vervangen door een 
wettelijke regeling voor gedoogden en ontheemden, beschreven in de artt. ga, 12a, 
12b en 13a Vw. Deze regeling introduceert de wtv, een voorwaardelijke verblijfstitel, 
die zowel aan gedoogden als ontheemden de mogelijkheid biedt van tijdelijke 
bescherming en opvang in Nederland. 
Met de nieuwe wettelijke regeling blijft het onderscheid tussen gedoogden en ont- 
heemden gehandhaafd, hetgeen onder meer consequenties heeft voor het tijdstip van 
wtv-verlening (zie 15.2 en 15.6). 

- Gedoogd is een asielzoeker die na onderzoekvan zijn asielaanvraag niet in aanmer- 
king ka~mt voor een vluchtelingenstatus maar die in verband met de algehele situ- 
atie in het land van herkomst niet gedwongen verwijderd wordt. De gedoogde kan 
in dat geval een vvtv krijgen. 

- Ontheemden zijn ontheemd geraakt ten gevolge van plotselinge en grootschalige 
calamiteiten zoals burgeroorlog in hun land van herkomst. 
Zij melden zich in groten getale in Nederland. Vanwege de situatie in hun land van 
herkomst kunnen zij voorlopig niet terugkeren. 
De m:issaliteit van de instroom van ontheemden maakt een gedegen onderzoek 
naar de  asielaanvraag van de ontheemde voorshands onmogelijk. In afwachting 
van dit onderzoek krijgt de ontheemde een wtv. 

De Minister van Justitie besluit welke vreemdelingen ontheemd zijn en  welke vreem- 
delingen gedoogd. Hij beslist aldus wie er in aanmerking kunnen komen voor een 
m v .  

15.2 De verlening van de wtv 

15.2.1 Algemeen 

De w t v  wordt voor één jaar verleend en de geldigheidsduur kan jaarlijks worden ver- 
lengd. Na drie achtereenvolgende jaren een wtv  te hebben gehad, kan de vreemdeling 
in aanmerking komen voor een vergunning tot verblijf zonder beperking. 

De vreemdeling kan geen aanvraag indienen om verlening van een wtv. 
De vvtv wordt hem ongevraagd verleend. 

15.2.2 Verhouding vvtv - asielaanvraag 

De vreemdeling moet een asielaanvraag hebben gedaan om voor een w t v  in aanmer- 
king te kunnen komen. Daarmee is tevens een globale toets mogelijk van de redenen 
van het vertrekvan de vreemdeling uit zijn land van herkomst. 
De asielaanvraag vergemakkelijkt verdere behandeling, de administratieve verwer- 
king, cle identificatie-mogelijkheden en het toezicht. 
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B7A5.2.3 Asielzoekers en vluchtelingen 

Met de verlening van een wtv wordt de asielaanvraag van de vreemdeling buiten 
behandeling gelaten (art. 12b, tweede lid, Vw). 
Indien de vreemdeling niet instemt met het buitenbehandeling laten van de asielaan- 
vraag, heeft hij de  mogelijkheid een rechtsmiddel aan te wenden (zie 15.6.1). 

15.2.3 Tijdstip van W-ver l en ing  

De verlening van de wtv kan in verschillende fases van de procedure plaatsvinden. 
Hieronder wordt uiteengezet op welk tijdstip in de procedure de wtv  kan worden ver- 
leend. 

Ontheemden 
Vanwege de situatie van een massale instroom in het geval van ontheemden, is het 
niet mogelijk op het moment van binnenkomst iedere asielaanvraag zorgvuldig te 
onderzoeken. 
Aan een ontheemde wordt daarom bij binnenkomst in Nederland een wtv verleend 
na een beknopt onderzoek door de Minister van Justitie naar de vraag of de vreemde- 
ling daadwerkelijk de nationaliteit bezit van het betreffende land en direct vooraf- 
gaande aan zijn aanmelding niet langdurig elders heeft verbleven. Er blijft sprake van 
een individuele toetsing. Openbare orde aspecten kunnen ook een rol spelen. 
Enige tijd later worden de individuele asielmotieven van de ontheemde onderzocht 
en wordt zijn asielaanvraag behandeld. 

Gedoogden 
De asielaanvraag van de gedoogde wordt behandeld in een normale toelatingsproce- 
dure. Een gedoogden-wtv kan verleend worden in de eerste aanlegfase, maar ook in 
de bezwaarfase. 

Indien de wtv wordt verleend in de beschikking in eerste aanleg, zijn er twee moge- 
lijkheden: 
- de aanvragen om toelating als vluchteling en verlening van een vergunning tot ver- 

blijfworden in deze beschikking buiten behandeling gesteld; of 
- op deze aanvragen wordt in deze beschikking afwijzend beslist. 

Indien in de beschikking in eerste aanleg geen wtv wordt verleend en de aanvragen 
om toelating als vluchteling en verlening van een vergunning tot verblijf niet worden 
ingewilligd, kan de gedoogde tegen de niet-inwilliging van zijn aanvragen een 
bezwaarschrift indienen. 
Wanneer dit bezwaarschrift geen aanleiding geeft de aanvraag in te willigen, kan aan 
de vreemdeling een w t v  verleend worden. Het bezwaarschrift wordt hierop buiten 
behandeling gesteld. 

15.3 Rechtspositie van een houder van een wtv 

15.3.1 Gefaseerde integratie 

Indien een w t v  wordt verleend geldt als ingangsdatum van de wtv de datum van 
ondertekening van de aanvragen om toelating als vluchteling en verlening van een 
vergunning tot verblijf (modellen a en f). 

Houders van een w t v  mogen gefaseerd integreren in de Nederlandse samenleving. 
Hiertoe is een model ontwikkeld voor een driejarige periode. 
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jaar 3: vrije toegang tot de arbeidsmarkt; een tewerkstellingsvergunning is niet ver- 
eist. 

15.3.2 Rechtspositie na drie jaar houderschap vvtv 

Aan de vreemdeling die gedurende 3 achtereenvolgende jaren in Nederland zijn 
hoofdverblijf heeft gehad op grond van een wtv, wordt op aanvraag (model a) een ver- 
gunning tot verblijf zonder beperking verleend door de korpschef. 

Deze aanvraag wordt ingewilligd indien betrokkene 3 jaar lang in het bezit is geweest 
van een mitv, tenzij er sprake is van een weigeringsgrond conform art. 11 lid 5 Vw, 
zoals uitgewerkt in A414.3.1, A414.3.2 of A414.3.4. 

Uitsluitend de periode dat betrokkene in het bezit was van een geldig F-document (of 
in geval van verlening met terugwerkende kracht, de periode dat betrokkene officieel 
wtv-houder is geweest) telt mee voor de driejarentermijn van de wtv. De periode dat 
betrokkene in het bezit was van een ongeldig F-document telt niet mee voor de drieja- 
renterniijii van de wtv. 

Ingeval betrokkene wegens een niet verschoonbare termijnoverschrijding van meer 
dan 6 inaanden bij het verlengingsverzoek opnieuw een asielverzoek heeft moeten 
indienen conform B7115.5.2 Vc, dient betrokkene alsnog alle fases (F1 tlm F 3) te 
doorlopen alvorens deze in aanmerking komt voor een vtv op basis van 3 jaren wtv- 
houderschap. 

Er dient geen leges-heffing plaats te vinden. 

Houders van een verlopen wtv op wiens verlengingsverzoek nog niet is beslist (F1 of 
F2) en die behoren tot een nationaliteit of categorie die niet langer wordt gedoogd, 
komen niet in aanmerking voor een vtv op grond van deze driejarenregeling. De 
periode gedurende welke nog niet is beslist op een verlengingsverzoek (dat door de 
korpschef is voorgelegd aan de IND) telt niet mee voor de periode zoals bedoeld in art. 
13a Vw. 

Nadat aan de wtv-houder een vergunning tot verblijf is verleend, heeft verbetering in 
de algehele situatie in het land van herkomst van de vreemdeling geen invloed meer 

e op zijn verblijfspositie hier te lande. 

Voor de opbouw van rechten voor de vergunning tot vestiging tellen de jaren van hou- 
derschap van een wtv mee. 

15.3.3 Verblijfsdocument 

De wtv wordt door de korpschef aan de vreemdeling uitgereikt door middel van een 
F-document van het als bijlage 5f bij het W gevoegde model. Dit document geldt als 
identiteitsbewijs. 

Daarbij wordt onderscheiden in drie verschillende documenten: 
Voor het eerste jaar: model F1 Voorwaardelijke vergunning tot verblijf. Arbeid 

van korte duur is uitsluitend toegestaan als de werkgever 
beschikt over een tewerkstellingsvergunning; 

Voor het tweede jaar: model F2 Voorwaardelijke vergunning tot verblijf. Arbeid 
van korte duur is uitsluitend toegestaan als de werkgever 
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beschikt over een tewerkstellingsvergunning; 
Voor het derde jaar: model F3 Voorwaardelijke vergunning tot verblijf. Arbeid 

is toegestaan; een tewerkstellingsvergunning is niet ver- 
eist. 

Ingeval een wtv-houder tijdig een aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur 
heeft ingediend, en deze aanvraag moet worden voorgelegd aan de IND, dient bij het 
verlopen van de geldigheidsduur van de wtv een sticker voor verblijfsaantekeningen 
te worden aangebracht in het document voor grensoverschrijding of op een afzonder- 
lijk inlegblad conform A416.2.3. 

15.3.4 Inkomen en huisvesting 

Tijdens de fase van voorwaardelijk verblijf is de wtv-houder voor zijn inkomen 
(zolang het verrichten van arbeid niet is toegestaan) en huisvesting aangewezen op de 
zorg van de gemeente waar hij zijn woonplaats heeft (Wet gemeentelijke zorg voor 
houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf; zie Bijlage C35-1 en C35-2). 

15.3.5 Gezinshereniging en gezinsvorming 

Het is een wtv-houder toegestaan tijdelijk in Nederland te verblijven. Het tijdelijke 
karakter van de wtv maakt dat gezinshereniging en gezinsvorming voor gezinsleden 
van wtv-houders niet mogelijk is. Pas vanaf het moment dat de oorspronkelijke wtv- 
bouder een vergunning tot verblijf - al dan niet onder beperking - verkrijgt, kunnen 
zijn gezinsleden voor toelating in het kader van gezinshereniging of gezinsvornling in 
aanmerking komen onder de in R1 geldende voorwaarden. 

Onthouding, niet-verlenging van de geldigheidsduur en intrekking 
van de wtv 

15.4.1 Gronden voor onthouding wtv, dan wel de niet-inwilliging van de 
aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van de wtv  

Nadat de vreemdeling daartoe een aanvraag heeft ingediend, is de korpschef hevoegd 
de geldigheidsduur van een vvtv telkens voor de duur van één jaar te verlengen. Een 
aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van een wtv dient te worden gedaan 
voordat de wtv haar geldigheid verliest. 
De regeling dat de wtv  niet wordt afgewezen op de enkele grond dat het te laat is inge- 
diend, is met de inwerkingtreding van het wettelijk mw-vereiste komen te vervallen. 
Van toepassing is art. 52a, onder e, Vb. Het mvv-vereiste geldt tenzij op het moment 
van de aanvraag van de verlenging gedwongen verwijdering naar het land van her- 
komst van bijzondere hardheid zou zijn. 

In de Memorie van Antwoord bij het Wetsvoorstel tot herziening van de Vreemdelin- 
genwet (nr. 22 735, blz. 9-1 1) is aangegeven dat de duur van het verblijf van de vreem- 
deling buiten het land van herkomst een factor is die wordt meegewogen bij de 
beoordeling van de vraag of een wtv wordt verleend. In de brief aan de Tweede Kamer 
van 20 november 1998 is aangegeven dat vreemdelingen, die voor hun komst naar 
Nederland in een ander land dan het land van herkomst hebben verbleven, bij terug- 
keer naar het land van eerder verblijf niet de risico's lopen, die wel zouden bestaan bij 
terugkeer naar het land van herkomst. Dit leidt tot de volgende contra-indicatie. 
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Indien een asielzoeker, afkomstig uit een land waarheen om beleidsmatige redenen 
niet wordt verwijderd, voorafgaand aan de komst naar Nederland in een ander 
(derde) land heeft verbleven, wordt aan hem geen voorwaardelijke vergunning tot 
verblijf verleend. 

Deze contra-indicatie wordt toegepast indien de vreemdeling langer dan twee weken 
in het derde land heeft verbleven, ongeacht zijn intentie om (uiteindelijk) naar Neder- 
land te reizen. Bij het stellen van deze termijn van twee weken is aansluiting gezocht 
bij het zogenaamde doorreiscriterium. 

Bij toepassing van deze contra-indicatie is het niet van belang of de Nederlandse 
overheid de verzekering heeft dat de vreemdeling opnieuw zal worden toegelaten tot 
het derde land. Op de vreemdeling rust de rechtsplicht om Nederland te verlaten. 
Zonodig zal het stappenplan worden toegepast en de vreemdeling worden uitgesloten 
van alle voorzieningen. 

Deze beleialswijziging wordt toegepast op asielaanvragen die vanaf 21 december 1998 
zijn ingediend. 

Deze contra-indicatie zal niet worden tegengeworpen in die gevallen waarin de vreem- 
deling reed:; een voorwaardelijke vergunning tot verblijf heeft verkregen en het verblijf 
in het derde land ten tijde van het verlenen van die vergunning bekend was bij de IND. 

Voorts kan een wtv onthouden worden indien getwijfeld wordt aan de gestelde 
indentiteitlnationaliteit van de betrokken asielzoeker. In dat geval kan de asielzoeker 
ter vaststelling van zijn identiteitlnationaliteit worden gepresenteerd bij de autoritei- 
ten van het land waarvan hij stelt onderdaan te zijn. Ook indien de rechter nog niet 
heeft beslist op een door de vreemdeling ingediend verzoek om een voorlopige voor- 
ziening enlof ingesteld beroep, kan de vreemdeling op verzoek van de  IND worden 
gepresenteerd bij die autoriteiten indien de identiteitlnationaliteit niet op andere 
wijze kan wlorden vastgesteld of aannemelijk worden gemaakt. 

NB: de vreemdeling die een uitkering krachtens de ROA ontvangt, wordt - in afwijking 
van het in 12414.2 bepaalde - voor de verlening van de wtv  geacht over voldoende 
middelen van bestaan in hierbedoelde zin te beschikken. Het moet hier wel gaan om 
een rechtmatige, althans terecht toegekende uitkering op grond van de ROA. 
Waar het gaat om verlenging van de geldigheidsduur van de wtv  geldt hetzelfde voor 
uitkeringen op grond van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaar- 
delijke vergunning tot verblijf. 

15.4.2 Intrekkingsgronden 

De wtv van een vreemdeling kan worden ingetrokken (art. 12 Vw): 

a. indien de vreemdeling onjuiste gegevens heeft verstrekt, die hebben geleid tot ver- 
lenen of het verlengen van de geldigheidsduur van de vergunning; 

b. indien de vreemdeling niet meer beschikt over voldoende middelen van bestaan; 
c. indien de vreemdeling inbreuk heeft gemaakt op de openbare rust of de openbare 

orde, dan wel een gevaar vormt voor de nationale veiligheid; 
d. ingevolge een beperking waaronder de vergunning is verleend, of wegens overtre- 

ding van een daaraan verbonden voorschrift; 
e. indien de vreemdeling voor een werkgever arbeid verricht, zonder dat aan de voor- 

schriften van de Wav is voldaan. 
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Omdat het in deze gevallen gaat om feiten en belangen die de vreemdeling zelf betref- 
fen 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 
voordat u een voorstel tot intrekking doet (art. 4:8 Awb). 

Ter toelichting: 

ad c 
In het verlengde van de onder c vermelde grond kan de wtv-houder tevens tot onge- 
wenst vreemdeling in de zin van art. 2 1 Vw worden verklaard. 

15.4.3 Intrekking na verbetering in situatie in land van herkomst 

Indien de beletselen voor uitzetting zijn opgeheven kan de Minister besluiten om de 
wtv  in te trekken (art. 12a, vierde lid, Vw). De beletselen voor uitzetting kunnen bij- 
voorbeeld zijn opgeheven omdat de algehele situatie in het land van herkomst zich 
naar het oordeel van de Minister van Justitie heeft gewijzigd of omdat de Minister de 
situatie in het land van herkomst op grond van nieuwe informatie anders beoordeelt. 
De intrekking geschiedt bij beschikking, die vervolgens door de korpschef aan de 
vreemdeling ter kennis wordt gebracht. Deze beschikking houdt mede in dat de 
vreemdeling uiterlijk binnen een termijn van ten hoogste vier weken na de bekend- 
making van de beschikking het land dient te verlaten, bij gebreke waarvan uitzetting 
plaatsvindt, behoudens voor zover uit de wet het tegendeel volgt. Een schriftelijke last 
tot uitzetting is vereist. 

15.4.4 Intrekking of niet-verlenging van de geldigheidsduur wegens 
andere grond voor verblijf 

De vvtv-houder kan een vergunning tot verblijf voor een bepaald verblijfsdoel aanvra- 
gen. Voldoet de vreemdeling aan de voor het beoogde reguliere verblijfsdoel gestelde 
voorwaarden dan wordt de vergunning tot verblijf verleend. 
Door de verlening van een vergunning tot verblijf aan de vreemdeling wordt de 
vreemdeling tevens beschermd tegen uitzetting naar zijn land van herkomst, zodat de 
wtv niet langer gehandhaafd behoeft te worden. Bij de verlening van een vergunning 
tot verblijf zal de wtv  derhalve worden ingetrokken, dan wel de geldigheidsduur daar- 
van niet worden verlengd. 

Zolang de vreemdeling toelating geniet - ook als wtv-houder - kan hij echter geen 
ontvankelijke aanvraag om toelating als vluchteling indienen. 
De verlening van een vergunning tot verblijf heeft tot gevolg dat alle niet-afgedane 
aanvragen, waaronder de aanvraag om toelating als vluchteling en de aanvraag om 
een vergunning tot verblijf om klemmende redenen van humanitaire aard, vervallen. 
Deze aanvragen om toelating voor een bepaald verblijfsdoel maken immers deel uit 
van een samengestelde aanvraag (zie art. 15a, tweede lid, Vw). 

Indien de vreemdeling niet meer voldoet aan de beperking waaronder de hier bedoel- 
de reguliere vergunning tot verblijf is verleend, dan wordt deze vergunning ingetrok- 
ken, dan wel wordt de geldigheidsduur van de vergunning niet verlengd. De vreemde- 
ling kan in dat geval nieuwe aanvragen om toelating als vluchteling en om een 
vergunning tot verblijf indienen. Hij kan vervolgens opnieuw in het bezit gesteld wor- 
den van een wtv,  behoudens voor zover de beletselen voor uitzetting door een wijzi- 
ging in de algehele situatie in het land van herkomst tussentijds zijn opgeheven. 
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Voor de opbouw van rechten zal de periode dat de wtv-houder tijdelijk in het bezit is 
geweest van een vergunning tot verblijf worden meegeteld. 

15.4.5 Documenten voor voormalige wtv-houders zonder verblijfsstatus 

Er zijn twee categorieën voormalige wtv-houders: 
a. asielzoekers wier aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van de wtv  wordt 

afgewezen; 
b. asielzoekers wier wtv  wordt ingetrokken. 

Het is mogelijk dat deze voormalige wtv-houders nog in procedure zijn en deze in 
Nederland mogen afwachten. Zij verschillen dan qua status niet langer van andere 
statusloze asnelzoekers die in procedure zijn, zodat voor hen een W-document dient te 
worden aangevraagd. Een W-document kan dus uitsluitend worden aangevraagd voor 
voormalige wtv-houders die nog in procedure zijn, en deze in Nederland mogen 
afwachten. 

15.4.6 Arbeidsmarktaantekening 

Zolang de procedure inzake het niet-verlengen of intrekken van een wtv  nog niet 
heeft geleid tot een onherroepelijke beslissing, behoudt de vreemdeling op grond van 
de Wet arbeid vreemdelingen, conform het gestelde in hoofdstuk A414.4.2 Vc, het 
recht om arbeid te verrichten volgens zijn laatst geldende document (Fl, F2 of F3). 

Indien de vreemdeling in het bezit wordt gesteld van een W-document dient hij een 
inlegvel te krijgen met een arbeidsmarktaantekening (zie ook TBV 1998129). Op basis 
hiervan kan de vreemdeling blijven werken. 

Indien de vreemdeling in het bezit is van een verlopen F-document, is ook de arbeids- 
marktaantekening op dit document verlopen. Om het recht van het verrichten van 
arbeid te behouden, is een nieuwe arbeidsmarktaantekening nodig. Aangezien deze 
niet bij een verlopen document wordt verstrekt, kan de vreemdeling, indien hijlzij tij- 
dig heeft verzocht om verlenging van het F-document, danwel wanneer er een intrek- 
kingsprocedure loopt, bij de korpschef een W-document vragen, waarbij tevens de 
hiervoor genoemde arbeidsmarktaantekening dient te worden verstrekt. 

15.5 Bevoegdheidsverdeling 

15.5.1 Bevoegdheid tot verlening van een wtv 

De Minister van Justitie is bevoegd tot verlening van een vvtv. 

15.5.2 Bevoegdheid tot verlenging van de geldigheidsduur van een vvtv 

Nadat de vreemdeling daartoe een aanvraag heeft ingediend, is de korpschef bevoegd 
de geldigheidsduur van een wtv  telkens voor de duur van één jaar te verlengen. Een 
aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van een wtv  dient te worden gedaan 
voordat de wtv  haar geldigheid verliest. Art. 52a, onder e, Vb is van toepassing. 
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15.5.3 Bevoegdheid tot niet-inwilliging van de aanvraag om verlenging 
van de geldigheidsduur van een vvtv 

De Minister van Justitie is bevoegd tot niet-inwilliging van de  aanvraag om verlenging 
van d e  geldigheidsduur van een wtv .  

15.5.4 Bevoegdheid tot intrekking van een vvtv 

De bevoegdheid tot intrekking van een w t v  berust bij d e  Minister van Justitie. Indien 
de  korpschef aanleiding ziet de  w t v  o p  grond van art. 12 Vw in te  trekken, dient hij 
hiertoe onverwijld een voorstel te doen. 

15.5.5 Bevoegdheid tot verlening van een vergunning tot verblijf na drie 
jaar vvtv 

De korpschef is bevoegd d e  vreemdeling die drie jaar houder is geweest van een w t v ,  
o p  aanvraag een vergunning tot verblijf zonder beperking te  verlenen. 

15.5.6 Bevoegdheid tot verlening van een vergunning tot verblijf aan een 
vvtv-houder, anders dan bedoeld in 15.5.5 

De Minister van Justitie is bevoegd, in andere gevallen dan  omschreven in 15.5.5 een 
vergunning tot verblijf te verlenen aan een houder van een wtv .  Daarbij kan bijvoor- 
beeld worden gedacht aan  een vergunning tot verblijf in het kader van gezinsvorming 
met  een Nederlander of een vreemdeling die is toegelaten o p  grond van art. 9 of 10 
Vw. Indien d e  korpschef binnen de  termijn van drie jaar meent, dat  de  wtv-houder  in 
aanmerking komt voor een vergunning tot verblijf, dient hij hiertoe een voorstel aan  
d e  Minister van lustitie te doen. 

15.5.7 Bevoegdheid tot niet-inwilliging van de aanvraag om een 
vergunning tot verblijf aan een wtv-houder, anders dan bedoeld in 
15.5.5 

Voor niet-inwilliging van de  aanvraag 01x1 een vergunning tot verblijf aan een vvtv- 
houder gelden de  normale bevoegdheidsregels zoals omschreven in A416.11. 
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15.6 Rechtsmiddelen 

15.6.1 Rechtsmiddelen in geval van verlening van een wtv 

De mogelijltheid om tegen de verlening van een wtv  een rechtsmiddel aan te wenden 
verschilt al naar gelang de fase van de procedure waarin de wtv is verleend. 
Is de wtv  in eerste aanleg verleend, dan kan de vreemdeling daartegen een bezwaar- 
schrift indienen. Vervolgens kan hij eventueel tegen de beslissing op het bezwaar- 
schrift beroep instellen bij de vreemdelingenkamer van de rechtbank te Den Haag. 

Is de wtv  verleend na ontvangst van een bezwaarschrift tegen de niet-inwilliging van 
de aanvragen, dan kan de vreemdeling beroep instellen bij de vreemdelingenkamer 
van de rechtbank te Den Haag. 

De indieningstermijn is 4 weken (zie ook A812.2.2). In deze procedure staat ter toet- 
sing of de Eninister van Justitie in redelijkheid kon besluiten een wtv  te verlenen en de 
asielaanvraag (verder) buiten behandeling te laten. 

15.6.2 Rechtsmiddelen tegen de intrekking van een wtv 

Indien de oorspronkelijke asielaanvraag ten tijde van de verlening van de wtv buiten 
behandeling is gesteld, zal deze aanvraag herleven tengevolge van de intrekking van 
de wtv. In de praktijk zal dan tegelijkertijd met de intrekking van de wtv in één 
beschikking worden beslist op de oorspronkelijke aanvraag. Hetzelfde geldt voor een 
bezwaarschrift dat ten tijde van verlening van de wtv buiten behandeling is gesteld. 

Indien, in aansluiting op de intrekking van de wtv, tot niet-inwilliging van de oor- 
spronkelijke aanvraag wordt besloten, kan een bezwaarschrift worden ingediend bij 
de Minister van Justitie. 

Strekt de beschikking tot intrekking van de wtv en ongegrondverklaring van het 
bezwaarschrift dan kan wat betreft de intrekking van de wtv een bezwaarschrift wor- 
den ingediend bij de Minister van Justitie. Tegen de ongegrondverklaring van het 
bezwaarschrift staat beroep op de rechtbank te Den Haag open. 

m 15.6.3 Rechtsmiddelen tegen de niet-inwilliging van de aanvraag om 
verlenging van de geldigheidsduur van de wtv 

Indien de oorspronkelijke asielaanvraag ten tijde van de verlening van de wtv  buiten 
behandeling was gesteld, zal deze aanvraag ook herleven tengevolge van de niet- 
inwilliging van de aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van een wtv. In de 
praktijk zal dan tegelijkertijd met de weigering van de verlenging van de geldigheids- 
duur van de wtv in één beschikking worden beslist op de oorspronkelijke aanvraag. 

Hetzelfde geldt voor een bezwaarschrift dat ten tijde van verlening van de wtv buiten 
behandeling is gesteld. 

Indien, in aansluiting op de niet-inwilliging van een aanvraag om de geldigheidsduur 
van een wtv te verlengen, tot niet-inwilliging van de oorspronkelijke aanvraag wordt 
besloten, kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Justitie. 

Strekt de beschikking tot weigering van verlenging van de geldigheidsduur van de wtv  
en niet-inwilliging van het bezwaarschrift, dan kan wat betreft de intrekking van de 
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