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Inleiding
Bij brief van 16 juli 1999 aan de
voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal heeft de
Staatssecretaris van Justitie bericht
dat het beleid ten aanzien van de ver-
lening van voorwaardelijke vergun-
ningen tot verblijf aan etnisch
Albanezen uit Kosovo is beëindigd.
De Tweede Kamer der Staten-
Generaal heeft op 16 december 1999
ingestemd met deze beleidswijziging.

Als gevolg van dit gewijzigde vvtv-
beleid komen etnisch Albanese asiel-
zoekers uit Kosovo (ook humanitaire
evacués) niet langer in aanmerking
voor een voorwaardelijke vergunning
tot verblijf. Gelet hierop dienen alle
zaken van Kosovo Albanezen uit de
FRJ die in het bezit zijn van een vvtv
te worden voorgelegd aan de IND.
Er is reeds een overzicht hiervan ont-
vangen bij de IND.

Intrekking
Vvtv’s van etnisch Albanezen uit
Kosovo zullen worden ingetrokken,
ook vvtv’s die recentelijk zijn ver-
lengd. Dit geldt niet voor degenen die
zich voor 1 mei hebben aangemeld bij
het IOM voor terugkeer naar Kosovo
(zie brief bijlage 1). De vvtv van deze
vvtv-houders zal eerst worden inge-
trokken nadat gebleken is dat zij
ondanks hun aanmelding niet zijn
teruggekeerd.

De IND is reeds aangevangen met
het verzenden van beschikkingen
waarin de vreemdeling wordt medege-
deeld dat de vvtv wordt ingetrokken.

Een lijst van alle vvtv-houders zal
vóór 15 mei a.s. aan de regio’s van de
IND verstrekt worden.

Verlenging
Indien een vreemdeling een aanvraag
indient om verlenging van de geldig-
heidsduur van de vvtv dient u de aan-

vraag tot verlenging en de stamkaart
naar de IND te zenden.

Voorts wordt u geadviseerd in het
VAS kenbaar te maken dat er thans
een intrekkingsprocedure loopt.

Overige punten
Eerst na een beslissing tot intrekking
of niet verlenging van de vvtv dient
het afgegeven document van het
model F te worden ingenomen en –
tegelijkertijd – voor de duur van de
eventuele vervolgprocedure te worden
vervangen door een model W.

Personen van wie de vvtv is inge-
trokken c.q. niet verlengd mogen tot
de uitspraak in de voorlopige voorzie-
ning dezelfde werkzaamheden verrich-
ten als onder het regime van het inge-
trokken verblijfsdocument F, ten
bewijze waarvan aan hen een inlegvel
bij het W-document kan worden vers-
trekt.

Tot slot
Ik verzoek u dit TBV zo spoedig
mogelijk aan de chefs van de
Vreemdelingendiensten te doen toeko-
men.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos, (plv).
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