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ling aanvragen gekozen leden van de
gemeenteraad

Inleiding
Naar aanleiding van signalen uit de
praktijk is gebleken dat er onduidelijk-
heid bestaat over de toepassing van de
bepaling in de Vreemdelingencirculaire
omtrent een te laat ingediende aan-
vraag om verlenging van de geldig-
heidsduur van een vergunning tot ver-
blijf.
Daarnaast is er een verzoek gekomen
van de Minister van Binnenlandse
Zaken om vreemdelingen die zijn
gekozen tot lid van de gemeenteraad
maar nog in procedure zijn voor hun
aanvraag om verlenging deze aan-
vraag met voorrang af te doen.

Verduidelijking beleid ten aanzien van
te laat ingediende aanvragen om
voortgezette toelating
In het Vreemdelingenbesluit, artikel
79, is bepaald dat alleen wanneer een
aanvraag om voortgezette toelating
tijdig, d.w.z. vier weken voor het ver-
strijken van de geldigheidsduur, is
ingediend, de vreemdeling de behan-
deling daarvan in Nederland mag
afwachten.
In de Vreemdelingencirculaire is voorts
opgenomen in A4.6.7.2.1, dat de aan-
vraag om verlenging van de
geldigheidsduur van de vergunning tot
verblijf niet wordt afgewezen op de
enkele grond dat deze te laat is inge-
diend, indien:
a) daarbij de termijn van zes maanden
niet is overschreden; of
b) het gaat om een vreemdeling die
binnen zes maanden na ontslag uit
militaire dienst of beëindiging van
detentie in het buitenland naar
Nederland is teruggekeerd (zie B21).
Alleen wanneer de vreemdeling tijdig
in de zin van het Vreemdelingenbe-

sluit, d.w.z. vier weken voor het ver-
strijken van de geldigheidsdatum, een
aanvraag om voortgezette toelating
heeft ingediend en hierop eerst na het
verstrijken van de geldigheidsduur
positief is beslist, kan de vergunning
met terugwerkende kracht worden
verleend en is er sprake van een
aaneengesloten periode van verblijf op
grond van de Vreemdelingenwet.
Als de vreemdeling niet tijdig, maar
wel binnen 6 maanden na het verstrij-
ken van de geldigheidsduur een aan-
vraag om voortgezette toelating
indient, wordt deze aanvraag welis-
waar getoetst aan de voorwaarden
voor voortgezette toelating, maar
dient de vergunning te worden ver-
leend vanaf datum aanvraag. In dat
geval ontstaat er een gat in het ver-
blijfsrecht.
De enige uitzondering op deze regel
vormt de vreemdeling die volledig bui-
ten zijn schuld niet tijdig zijn aanvraag
heeft kunnen indienen. Dit is echter
beperkt tot die vreemdeling die even-
min in staat is geweest een ander
namens hem te machtigen de aan-
vraag in te dienen. Deze gevallen die-
nen voorgelegd te worden aan de IND.
Voor vreemdelingen die in het bezit
zijn van een verblijfsrecht op grond
van het oude art. 10 lid 2 Vw. geldt
een bijzondere bepaling. Indien zij bin-
nen 6 maanden na de feitelijke verbre-
king van de gezinsband danwel het
bereiken van de leeftijd van 18 jaar
een aanvraag om voortgezette toela-
ting indienen, wordt deze aanvraag
aangemerkt als tijdig ingediend en
wordt de vergunning verleend met
ingang van de datum van de feitelijke
verbreking, met als gevolg dat er geen
gat in het verblijfsrecht ontstaat.
De geschetste situaties moeten als
zodanig herkenbaar zijn in het VAS. 
Het behoeft uiteraard geen betoog dat
daar waar de vreemdeling zich wel tij-
dig meldt, maar niet in de gelegenheid
wordt gesteld direkt een aanvraag om
verlenging van de geldigheidsduur van
zijn vergunning tot verblijf in te die-
nen, de vreemdeling hier wat betreft
zijn verblijfsrechtelijke positie niet de
dupe van mag worden. Het verdient
dan ook aanbeveling, indien dit het

geval is, de vreemdeling wel in de
gelegenheid te stellen tijdig zijn aan-
vraag te laten ondertekenen (bijvoor-
beeld bij de melding aan het loket), en
de aanvraag op een later moment te
behandelen.
De hierboven weergegeven verduide-
lijking zal worden opgenomen in de
eerstvolgende aanpassing van de
Vreemdelingencirculaire.

Voorrangsbehandeling gekozen leden
van de gemeenteraad
Vreemdelingen die zich verkiesbaar
stellen voor de gemeenteraad moeten
op basis van de onlangs gewijzigde
Kieswet vijf jaar onafgebroken op basis
van een verblijfstitel in Nederland ver-
blijven, en op de dag dat wordt beslist
over de toelating als lid tot de
gemeenteraad in het bezit zijn van een
geldige verblijfstitel op grond van arti-
kel 9 of 10 Vw.
Aangezien het kan voorkomen dat een
vreemdeling die is gekozen tot lid van
de gemeenteraad nog in procedure is
voor de verlenging van zijn verblijfsti-
tel, is door de Staatssecretaris van
Justitie toegezegd dat de procedures
van deze vreemdelingen met voorrang,
maar wel conform het beleid, zullen
worden afgehandeld.
De vreemdeling die zich beroept op
deze voorrangsbehandeling zal mid-
dels een bewijs moeten aantonen dat
hij hiervoor in aanmerking komt.
Mocht de aanvraag om verlenging
inmiddels zijn voorgelegd aan de IND,
dan verzoek ik u een kopie van het be-
wijs door te zenden aan de IND met
het verzoek om voorrang. 
Een afschrift van deze brief zend ik
aan de beheerder van uw korps.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende
te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
De Hoofddirecteur van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
L. Elting.
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