
Tussentijds Bericht
Vreemdelingencirculaire

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

Onderdeel: Directie Beleid
Datum: 6 juli 2000
Ons kenmerk: 5003385/2000/IND
Code: TBV 2000/14
Aard: Bekendmaking van voorschriften
Juridische achtergrond: artikel 16A
Vw, 52A Vb, A4/6.3.1 Vc
Geldig van/tot: 7 juni 2000 tot 1 janu-
ari 2001
Onderwerp: mvv-vereiste

Inleiding
Bij brief van 31 januari jl. heb ik aan
de Tweede Kamer bericht voorne-
mens te zijn artikel 52A
Vreemdelingenbesluit aan te passen
en heb ik aangegeven voornemens te
zijn beleidsmatig vooruit te lopen op
de voorgestelde wijziging. 

Op 29 maart 2000 heeft de Tweede
Kamer ingestemd met de hoofdlijnen
van mijn brief. Wel heb ik de Tweede
Kamer een aanvullende brief toege-
zegd over de periode waarin niet-tijdi-
ge verlengingsverzoeken niet zullen
stuiten op het mvv-vereiste. In mijn
brief van 7 juni 2000 aan de Tweede
Kamer heb ik aangegeven als vuistre-
gel te zullen hanteren dat een aan-
vraag als aanvraag om voortgezette
toelating zal worden aangemerkt als
deze binnen zes maanden na afloop
van de geldigheidsduur van de ver-
gunning tot verblijf is ingediend. 

Dit TBV is van toepassing op de
aanvragen van in Nederland verblij-
vende vreemdelingen, betrekking heb-
bende op de hierna te noemen vrij-
stellingscategorieën, inclusief de in
behandeling zijnde aanvragen en de
aanvragen waartegen bezwaar of
beroep is aangetekend. 

Aanvragen die niet als verzoek om
voortgezette toelating kunnen worden
aangemerkt dienen vanwege het ont-

breken van een mvv buiten behande-
ling te worden gesteld.   

Vrijstellingen
De volgende categorieën vreemdelin-
gen worden in aanvulling op de in
het vreemdelingenbesluit genoemde
categorieën vrijgesteld van het mvv-
vereiste:
a) vreemdelingen die een aanvraag
om voortgezette toelating hebben
ingediend;
b) vreemdelingen die drie jaar of lan-
ger in afwachting zijn van een beslis-
sing op hun aanvraag om toelating en
waarbij sprake is van relevant tijds-
verloop;
c) vreemdelingen die als gezinslid van
een hier te lande geaccrediteerd per-
soneelslid van een diplomatieke of
consulaire vertegenwoordiging een
aanvraag om gezinshereniging hebben
ingediend;
d) vreemdelingen die een aanvraag
hebben ingediend op grond van TBV
1999/22, TBV 1999/23 of TBV
2000/12 of wier aanvraag binnen de
reikwijdte van genoemde TBV’s valt;
e) vreemdelingen die op grond van
het bepaalde bij en krachtens hoofd-
stuk 8 van de remigratiewet in aan-
merking komen voor de terugkeerop-
tie.

Toelichting
a) vreemdelingen die een aanvraag om
voortgezette toelating hebben ingediend

Onder deze vrijstelling worden de vol-
gende categorieën verstaan:
a1. Alle (niet) tijdige aanvragen om
verlenging van de geldigheidsduur
van de vergunning tot verblijf voor-
zover:
– de aanvraag  binnen 6 maanden na
het verstrijken van de geldigheidsduur
van de vtv is ingediend; 
– de vreemdeling aantoonbaar zijn
hoofdverblijf in Nederland heeft
gehouden (voor een definitie van het
begrip hoofdverblijf wordt verwezen
naar hoofdstuk A4/7.6.2 Vc).
a2. Alle (niet) tijdige aanvragen om
wijziging van de beperking van een
niet-tijdelijk verblijfsdoel in een ander
verblijfsdoel voor zover:

– de aanvraag binnen 6 maanden na
het verstrijken van de geldigheidsduur
van de vtv is ingediend; 
– de vreemdeling aantoonbaar zijn
hoofdverblijf in Nederland heeft
gehouden (voor een definitie van het
begrip hoofdverblijf wordt verwezen
naar hoofdstuk A4/7.6.2 Vc).

a3. Alle (niet) tijdige aanvragen om
wijziging van de beperking van een
tijdelijk verblijfsdoel in een ander ver-
blijfsdoel voor zover:
– de aanvraag binnen 6 maanden na
het verstrijken van de geldigheidsduur
van de vtv is ingediend; 
– de vreemdeling aantoonbaar zijn
hoofdverblijf in Nederland heeft
gehouden (voor een definitie van het
begrip hoofdverblijf wordt verwezen
naar hoofdstuk A4/7.6.2 Vc).
Deze vrijstelling geldt niet voor gods-
dienstleraren en geestelijk voorgan-
gers, tenzij uit een verdragsverplich-
ting anders voortvloeit.

Voor een overzicht van de varianten
verwijs ik naar de bijlage bij dit TBV.

ad a1 t/m a3
Wordt niet aan de voorwaarde vol-
daan dat de vreemdeling aantoonbaar
zijn hoofdverblijf in Nederland heeft
gehouden, dan geldt het mvv-vereiste
onverkort en dient de procedure van
hoofdstuk A4/6.3.2 e.v. Vc te worden
gevolgd.

Op het punt van het beleid ten
aanzien van de openbare rust, open-
bare orde of de nationale veiligheid
wordt uitgegaan van voortgezette toe-
lating, omdat er sprake is van onon-
derbroken hoofdverblijf in
Nederland. 

Aanvragen als bedoeld onder a 1, 2
en 3 die meer dan 6 maanden na het
verlopen van de geldigheidsduur van
de vtv zijn ingediend, worden vanwe-
ge het ontbreken van een mvv buiten
behandeling gesteld, tenzij er sprake
is van feiten en omstandigheden
waardoor de te late indiening van de
aanvraag niet aan de vreemdeling is
toe te rekenen.
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ad a.1
De niet tijdig, dat wil zeggen niet
vóór afloop van de geldigheidsduur
van de vtv maar wel binnen zes
maanden daarna ingediende aanvra-
gen om verlenging van de geldig-
heidsduur worden na vrijstelling van
het mvv-vereiste getoetst aan de voor-
waarden voor voortgezette toelating.
De vergunning wordt echter niet met
terugwerkende kracht verleend (de
vergunning wordt verleend met als
ingangsdatum de datum van de aan-
vraag om verlenging van de geldig-
heidsduur van de vtv). Er zal dan dus
een gat in het verblijfsrecht ontstaan,
tenzij de vreemdeling de aanvraag om
verlenging van de geldigheidsduur
van de vtv niet tijdig, dat wil zeggen
niet vóór afloop van de geldigheids-
duur van de vtv, heeft ingediend en
hem dat niet is toe te rekenen (artikel
52a onderdeel e. Vb en artikel 24 lid
4 Vv). Bij toerekenbare niet-tijdigheid
van de aanvraag zal dus een gat in
het verblijfsrecht ontstaan: in die
gevallen wordt de vtv niet met terug-
werkende kracht verleend.

ad a.2 en a.3 
Bij inwilliging van niet tijdig, dat wil
zeggen niet vóór afloop van de gel-
digheidsduur van de vtv maar wel
binnen zes maanden daarna ingedien-
de aanvragen om verlenging van de
geldigheidsduur van de vtv onder wij-
ziging of opheffing van de beperking,
wordt de vergunning tot verblijf ver-
leend met als ingangsdatum de datum
van de aanvraag, tenzij de niet-tijdig-
heid van de aanvraag niet aan de
vreemdeling is toe te rekenen (art. 52
a onderdeel e. Vb en artikel 24 lid 4
Vv). Ook hier geldt dat bij toereken-
bare niet-tijdigheid van de aanvraag
een gat in het verblijfsrecht zal ont-
staan: in die gevallen wordt de vtv
niet met terugwerkende kracht ver-
leend.

Bij een aanvraag om verlenging van
de geldigheidsduur van de vtv onder
wijziging van de beperking, wordt
getoetst aan het beleid voor eerste
toelating dat hoort bij de desbe-
treffende beperking, met uitzondering
van A4/4.3 Vc (openbare orde en
TBC). 

b) Vreemdelingen die drie jaar of lan-
ger in afwachting zijn van een beslis-
sing op hun aanvraag om toelating en
waarbij sprake is van relevant tijdsver-
loop
Vreemdelingen die in eerste aanleg of
bezwaar drie jaar relevant tijdsver-
loop hebben opgebouwd, kunnen in
de lopende procedure in het bezit
worden gesteld van een vtv tijdsver-
loop. In zaken waarin eerst in de
beroepsfase drie jaar relevant tijdsver-
loop is opgebouwd, wordt, nu de fase
van bestuurlijke besluitvorming is
afgesloten met een beschikking op
bezwaar geen vtv verleend en dient
een nieuwe aanvraag bij de korpschef
te worden ingediend. In deze gevallen
zou het mvv-vereiste een obstakel
vormen voor het verlenen van een
vtv-tijdsverloop. Voor deze gevallen
wordt vrijstelling van het mvv-vereiste
verleend.
Gelet op de bestaande bevoegdheids-
verdeling dienen deze aanvragen ter
beoordeling te worden doorgezonden
aan de IND.

c) Vreemdelingen die als gezinslid van
een hier te lande geaccrediteerd perso-
neelslid van een diplomatieke of consu-
laire vertegenwoordiging een aanvraag
om gezinshereniging hebben ingediend
Ik verwijs u voor een omschrijving
van deze categorie naar de toelichting
in TBV 2000/4.

d) Vreemdelingen die een aanvraag
hebben ingediend op grond van TBV
1999/22, TBV 1999/23, TBV 2000/12
of wier aanvraag binnen de reikwijdte
van genoemde TBV’s valt
TBV 1999/22 handelt over een
bepaalde categorie uitgeprocedeerde
Iraanse asielzoekers. Ik verwijs u
voor een omschrijving van deze cate-
gorie naar de toelichting bij dat TBV. 
TBV 1999/23 handelt over de tijdelij-
ke regeling witte illegalen. Ik verwijs
u voor een omschrijving van deze
categorie naar de toelichting bij dat
TBV.
TBV 2000/12 handelt over een tijdelij-
ke regeling voor Bosnische asielzoe-
kers die de val van Srebrenica in juli
1995 hebben meegemaakt. Ik verwijs
u voor een omschrijving voor deze
categorie naar TBV 2000/12.

e) Vreemdelingen die op grond van de
Remigratiewet in aanmerking komen
voor de terugkeeroptie.
Op 1 april 2000 is de Remigratiewet
in werking getreden. Artikel 8
Remigratiewet voorziet in een beperk-
te terugkeeroptie om na de remigratie
weer in Nederland te kunnen verblij-
ven. Voor een omschrijving van deze
categorie verwijs ik naar het binnen-
kort te verschijnen TBV over de
terugkeeroptie. 

Aanpassing Vc
Het aangepaste model D50 is bij dit
TBV gevoegd. 

Voorzover van toepassing zullen de
overige wijzigingen in een aanvulling
op de Vreemdelingencirculaire 1994
worden verwerkt.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
Het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos (plv).
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Model D50  Checklist mvv-vereiste

De ondergetekende
Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Adres:

Verklaart
dat hij/zij niet in het bezit is van een
geldige machtiging tot voorlopig ver-
blijf

dat hij/zij zich niet beroept op een
van onderstaande vrijstellingen
( door de minister van Buitenlandse
Zaken aangewezen nationaliteiten
(A4/5.2)
( indien een aanvraag om toelating
als vluchteling is ingediend
( gezinsleden van toegelaten vluchte-
lingen (B7/17)
( medisch noodzakelijke zorg
( slachtoffer of getuige-aangever van
vrouwenhandel (B17)
( gezinsleden van een gemeenschaps-
onderdaan (die zelf niet EU-onderd-
aan zijn)
( indien tijdig, dan wel binnen 6
maanden na het verstrijken van de
geldigheidsduur van de vtv, een aan-

vraag om verlenging geldigheidsduur
is ingediend
( indien tijdig, dan wel binnen 6
maanden na het verstrijken van de
geldigheidsduur van de vtv, om wijzi-
ging beperking is gevraagd
( indien om niet toe te rekenen
omstandigheden niet tijdig verlenging
of wijziging beperking is gevraagd
( indien een eerste aanvraag na verlies
10-2 status is ingediend
( indien een aanvraag om wedertoela-
ting is ingediend en men voor het
19de levensjaar tenminste vijf jaar
o.g.v. 9 of 10 Vw hier te lande heeft
verbleven
( kinderen van 12 jaar of jonger die
hier te lande zijn geboren en gebleven
( indien tenminste zeven jaren op een
Nederlands zeeschip of mijnbouw-
installatie op het Nederlands conti-
nentaal plat is gewerkt
( indien de Nederlandse nationaliteit
o.g.v. art.15 onder d RWN is verlo-
ren
( indien men niet tijdig een aanvraag
om verlenging heeft ingediend en
behoort tot de categorie als bedoeld
in 103 of 104 Vb
( Turkse vreemdelingen die in aan-
merking komen voor toelating o.g.v.

art. 6 Associatieverdrag EU/Turkije
(B11/5.2.2.2)
( uitgeprocedeerde Iraanse asielzoe-
kers (TBV 1999/22)
( witte illegalen die een aanvraag heb-
ben ingediend op grond van de spe-
ciale regeling van TBV 1999/23
( Bosnische asielzoekers die zich heb-
ben beroepen op de tijdelijke regeling
voor de asielzoekers die de val van
Srebrenica op 11 juli 1995 hebben
meegemaakt (TBV 2000/12)
( indien een aanvraag om wedertoela-
ting op grond van artikel 8
Remigratiewet (terugkeeroptie) is
ingediend. Hierover zal op korte ter-
mijn een TBV verschijnen
( indien het op grond van individuele
omstandigheden van bijzondere hard-
heid zou getuigen het mvv-vereiste te
stellen

Plaats: Datum:

Namens de Korpschef,
Aanvrager

(naam en functie)
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Categorieën: MVV vereist? Verblijfsgat? Voorbeeld

Tijdig verlenging gevraagd vrijgesteld nee Iemand vraagt tijdig  
voor hetzelfde verblijfsdoel verlenging en voldoet nog steeds aan het verblijfs-

doel
Tijdig wijziging van het vrijgesteld nee Wijziging van beperking 
verblijfsdoel gevraagd studie in arbeid of van au pair in relatie 
Niet tijdig (wel binnen 6 vrijgesteld ja, tenzij niet Iemand die te laat verlenging 
maanden) verlenging toerekenbaar vraagt (wel binnen 6
gevraagd voor hetzelfde maanden) maar nog steeds 
verblijfsdoel voldoet aan de voorwaarden
Niet tijdig (wel binnen 6 vrijgesteld ja, tenzij niet Iemand die te laat 
maanden) wijziging van toerekenbaar verlenging vraagt (wel 
het verblijfsdoel gevraagd binnen 6 maanden) en niet meer voldoet aan de voor-

waarden en een nieuw verblijfsdoel beoogt
Niet tijdig (meer dan 6 niet vrijgesteld, tenzij ja, tenzij niet NB: 2 situaties
maanden te laat niet toerekenbaar toerekenbaar
verlenging of wijziging 1. Iemand vraagt te laat 
verblijfsdoel gevraagd) verlenging aan (bijv. na 8 maanden) maar kan de te

late indiening van de aanvraag verschonen tot 6
maanden: vrijstelling mvv-vereiste, wel verblijfsgat tot
datum aanvraag om verlenging.

2. Iemand vraagt te laat verlenging aan (bijv. 8 maan-
den) maar er is over de gehele periode van de te late
indiening  sprake van feiten en omstandigheden
waardoor de te late indiening niet is toe te rekenen:
vrijstelling mvv-vereiste, geen verblijfsgat. 


