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1. Inleiding
Op 10 november 1999 heeft de
Rechtseenheidskamer Vreemde-
lingenzaken van de arrondissements-
rechtbank te ’s-Gravenhage (REK) uit-
spraak gedaan over het vereiste van
gelegaliseerde (en in bepaalde geval-
len geverifieerde) documenten. De REK
heeft geoordeeld dat het overleggen
van dergelijke documenten een zelf-
standig toelatingsvereiste is. De REK
heeft tevens geoordeeld dat de aan-
vraag niet met toepassing van artikel
4:5 Awb buiten behandeling kan wor-
den gesteld wegens het ontbreken van
gelegaliseerde (en in bepaalde geval-
len geverifieerde) documenten. Bij het
ontbreken van gelegaliseerde (en in
bepaalde gevallen geverifieerde) docu-
menten, is volgens de REK immers
geen sprake van een situatie waarin
gegevens en bescheiden ontbreken die
voor de beslissing op de aanvraag
nodig zijn om verantwoord een beslis-
sing te kunnen nemen.

2. Wijziging
Als gevolg van de REK-uitspraken van
11 november 1999, kunnen aanvragen
niet buiten behandeling worden
gesteld om de enkele reden dat er
geen gelegaliseerde (en in bepaalde
gevallen geverifieerde) documenten
zijn overgelegd. Dergelijke aanvragen
dienen inhoudelijk te worden beoor-
deeld. Daarbij vormt het ontbreken

van gelegaliseerde (en in bepaalde
gevallen geverifieerde) documenten,
naast de andere voorwaarden waaraan
niet wordt voldaan, een afwijzings-
grond. Het vorenstaande laat uiteraard
onverlet dat buitenbehandelingstelling
op grond van het mvv-vereiste moge-
lijk blijft.

3. Aanpassing Vreemdelingencirculaire
In de eerstvolgende aanvulling van de
vreemdelingencirculaire zullen de in de
bijlage bij dit TBV opgenomen tekstu-
ele wijzigingen worden verwerkt.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos, plv.

Bijlage TBV 1999/ 24 (wijziging van de
Vc zoals die luidt sedert aanvulling 23)

I. In de tekst van hoofdstuk A4/6.7.2.
Vc 1994 wordt het tekstblok:
Een aanvraag om verlening van een
vergunning tot verblijf wordt met toe-
passing van artikel 4:5 van de
Algemene wet bestuursrecht buiten
behandeling gesteld, indien voor de
verlening van de vergunning een
bewijsstuk betreffende de staat van
personen is vereist, terwijl niet is vol-
daan aan de vereisten van legalisatie
en/of verificatie. De aanvrager dient
een redelijke termijn van in beginsel
twee weken te worden gegund om het
ontbrekende alsnog te overleggen (art.
4:5 lid 1 Awb). Indien het ontbrekende
niet wordt overgelegd, dient de aan-
vraag buiten behandeling te worden
gesteld. Dat is ook het geval indien er
wel een stuk wordt overlegd, maar dat
stuk niet gelegaliseerd is. De beschik-
king tot buitenbehandelingstelling
dient te worden bekendgemaakt bin-
nen vier weken nadat de termijn van
twee weken ongebruikt is verstreken
(art. 4:5, vierde lid Awb) door uitrei-
king of toezending aan de vreemde-
ling of diens gemachtigde.
vervangen door: 
Een aanvraag om verlening van een
vergunning tot verblijf wordt niet
ingewilligd, indien de vreemdeling de

voor de verlening van de vergunning
benodigde gelegaliseerde en/of geveri-
fieerde documenten betreffende de
staat van personen niet heeft overge-
legd.   

II. In de tekst van hoofdstuk A4/6.7.2.
Vc 1994 komen de tekstblokken
Indien de aanvrager toelating in het
kader van het partnerbeleid (B1/3)
beoogt en kan aantonen dat hij door
wettelijke beletselen waarop hij zelf
geen invloed kan uitoefenen, niet
gescheiden is, blijft buitenbehande-
lingstelling wegens het ontbreken van
een gelegaliseerd bewijs betreffende
de burgerlijke staat, achterwege. De
aanvraag wordt alsdan in behandeling
genomen en inhoudelijk beoordeeld.
De aanvraag wordt ook in behandeling
genomen en inhoudelijk beoordeeld,
indien de beschikking tot buitenbe-
handelingstelling niet binnen de vier-
wekentermijn van art. 4:5, vierde lid,
Awb bekend kan worden gemaakt. 
te vervallen.

III. In de tekst van hoofdstuk B1/1.2.1.
Vc 1994, B1/3.2.2.1,  B1/5.1.1. en
B1/7.1.1.  komt het  tekstblok
Indien de vereiste officiële en gelegali-
seerde bescheiden niet reeds bij de
indiening van de aanvraag (art. 4:2
Awb) worden overgelegd, en evenmin
nadat alsnog een termijn is gesteld om
deze te overleggen (art. 4:5 lid 1 Awb),
wordt de aanvraag buiten behandeling
gesteld. Indien buitenbehandelingstel-
ling niet (meer) mogelijk is, bijvoor-
beeld omdat de vier-weken termijn
van art. 4:5 lid 4 Awb is overschreden,
wordt de aanvraag wegens het ontbre-
ken van de bescheiden niet ingewilligd
(zie A4/6.7.2).
te vervallen.

IV. In de tekst van hoofdstuk B1/9.1
onderdeel c, komen de volgende zin-
nen te vervallen:
Indien deze bescheiden niet reeds bij
de indiening van de aanvraag (art. 4:2
Awb) worden overgelegd, en evenmin
nadat alsnog een termijn is gesteld om
deze te overleggen (art. 4:5 lid 1 Awb),
wordt de aanvraag buiten behandeling
gesteld. Indien buitenbehandelingstel-

Uit: Staatscourant 1999, nr. 243 / pag. 7 1

Gelegaliseerde bescheiden betreffende de staat 
van personen
JU



ling niet (meer) mogelijk is, bijvoor-
beeld omdat de vier-weken termijn
van art. 4:5 lid 4 Awb is overschreden,
wordt de aanvraag wegens het ontbre-
ken van de bescheiden niet ingewilligd
(zie A4/6.7.2).   
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