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1. Inleiding

Bij het beoordelen van asielaanvragen
spelen de zogenoemde contra-indica-
ties een rol; dit zijn in de persoon van
de vreemdeling gelegen redenen die
leiden tot het niet verlenen van een
verblijfstitel. In de Memorie van
Antwoord bij het wetsvoorstel tot her-
ziening van de Vreemdelingenwet (nr.
22 735, blz. 9-11) alsook in de brief aan
de Tweede Kamer van 18 december
1997 (TK 1997-1998, 19 637, nr. 308)
inzake de vvtv-indicatoren is gewezen
op de mogelijkheid om in individuele
gevallen contra-indicaties toe te pas-
sen. 
Naast de in Hoofdstuk B7/15.4.1
genoemde gevallen is er ruimte voor
onthouding van een voorwaardelijke
vergunning tot verblijf indien de
vreemdeling voorafgaand aan de
komst naar Nederland in een ander
land dan het land van herkomst heeft
verbleven.
De tekst van Hoofdstuk B7/15.4.1 zal
als volgt worden aangepast.

2. Wijziging hoofdstuk B7

15.4.1  Gronden voor onthouding vvtv,
dan wel de niet-inwilliging van de
aanvraag om verlenging van de gel-
digheidsduur van de vvtv

Na de eerste twee alinea’s, beginnend
met ’Het onthouden van een vvtv...’ en
eindigend met ’...is ingediend (zie
15.5.2).’ wordt de volgende tekst inge-
voegd:
In de Memorie van Antwoord (22 735,
blz 9-11) is aangegeven dat de duur
van het verblijf van de vreemdeling

buiten het land van herkomst een fac-
tor is die wordt meegewogen bij de
beoordeling van de vraag of een vvtv
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 verble-
ven, bij terugkeer 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.
Indien een asielzoeker, afkomstig uit
een land waarheen om beleidsmatige
redenen niet wordt verwijderd, vooraf-
gaand aan de komst naar Nederland in
een ander (derde) land heeft verble-
ven, wordt aan hem geen voorwaarde-
lijke 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 Nederland te reizen.
Bij het stellen van deze termijn van
twee weken is aansluiting gezocht bij
het zogenoemde doorreiscriterium.
Bij toepassing van deze contra-indica-
tie 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 beleidswijziging wordt toegepast
op asielaanvragen die vanaf heden zijn
ingediend.
Deze contra-indicatie zal niet worden
tegengeworpen in die gevallen, waarin
de vreemdeling reeds een voorwaarde-
lijke vergunning tot verblijf heeft ver-
kregen en het verblijf in het derde
land ten tijde van het verlenen van die
vergunning bekend was bij de IND.
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