
Circulaire aan de Korpschefs
Politieregio’s en de Staf van de
Koninklijke Marechaussee

Onderwerp: Voorwaardelijke vergun-
ningen tot verblijf
– intrekking en aanvragen om verlen-
ging geldigheidsduur
– ingangsdatum
Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Staf van de Koninklijke
Marechaussee
i.a.a.: – de Procureurs-Generaal
Onderdeel: Stafafdeling
Uitvoeringsbeleid en Documentatie
Datum: 22 maart 1996
Kenmerk: 521108/95/IND
Code: TBV 1996/2
Aard: bekendmaking van voorschriften
Juridische achtergrond:
Vreemdelingencirculaire 1994, hoofd-
stuk B7, onder 15.4
Geldig van/tot: 1 januari 1996 tot 1
januari 1998

Bij brief van 15 september 1995 (zie
bijlage 1) heb ik u meegedeeld dat ik
van plan ben over te gaan tot intrek-
king en niet-verlenging van bepaalde
voorwaardelijke vergunningen tot ver-
blijf (vvtv’s). Het gaat hier om vvtv’s
waarvan de houder afkomstig is uit
Angola, Iran, Somalië en Sri Lanka.
Ik verzoek u thans aanvragen om ver-
lenging van de geldigheidsduur van
genoemde vvtv’s, met uitzondering
van Sri Lanka, per D16 aan de IND te
zenden.
Aanvragen om verlenging van overige
vvtv’s kunt u op de gebruikelijke wijze
behandelen. Indien u besluit tot ver-
lenging van de betreffende vvtv dient
u na te gaan of de ingangsdatum van
de vvtv gelijk is aan de datum van
indiening van de modellen a en f.
Indien dit niet het geval is dient de
ingangsdatum alsnog te worden gewij-
zigd in de datum van indiening van de
modellen a en f.
Ik heb om redenen van procesecono-
mie besloten thans geen prioriteit te
geven aan intrekking van nog geldige
vvtv’s op de enkele grond dat de belet-
selen voor uitzetting zijn opgeheven.
Dit neemt niet weg dat u in individuele

gevallen kunt voorstellen een vvtv in te
trekken indien sprake is van inbreuk
op de openbare orde of indien zich
één van de andere intrekkingsgronden
van art. 12 Vreemdelingenwet voor-
doet. Omdat het in deze gevallen gaat
om feiten die de vreemdeling zelf
betreffen dient u betrokkene in de
gelegenheid te stellen zijn zienswijze
naar voren te brengen voordat u een
voorstel tot intrekking van de vvtv
doet (art. 4:8 Awb).
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
ingetrokken 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.
De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst.

Bijlage 1

Aan: de Korpschefs Politieregio’s
Onderdeel: Stafafdeling
Uitvoeringsbeleid en Documentatie
Doorkiesnummer(s): 070 370 3648
Datum: 15 september 1995
Ons kenmerk: 514578/95/IND
Onderwerp: voorwaardelijke vergun-
ningen tot verblijf aanvragen om ver-
lenging van de geldigheidsduur

Recentelijk heb ik besloten aan asiel-
zoekers afkomstig uit de volgende lan-
den geen voorwaardelijke vergunnin-
gen tot verblijf (vvtv’s) meer te
verlenen:
– Angola;
– Iran;
– Somalië;
– Sri Lanka.
Ik ben voornemens over te gaan tot
intrekking en niet-verlenging van de
verleende vvtv’s.
Ik verzoek u aanvragen om verlenging

van de geldigheidsduur van vvtv’s aan
te houden, indien de houder van de
vergunning de nationaliteit van één
van de genoemde landen heeft. U
krijgt in elk van de betrokken zaken
nader bericht van de IND, alsook in
zaken die voor intrekking van de vvtv
in aanmerking komen.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst.
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