Inleiding

1

Verblijf in de vrije termijn

Algemeen
Paspoort-, visum- of mw-vereiste
Algemeen
Vrijstelling van paspoort-, visum- of mw-vereiste
Ontheffing van paspoort-, visum- of mw-vereiste
Verplichtingen in verband met de grensoverschrijding (art. 8, eerste
lid, aanhef, Vw)
Het bepaalde bij en krachtens de Vw (art. 8, eerste lid, aanhef en
onder a, Vw)
Voldoende middelen van bestaan (art. 8, eerste lid aanhef en onder b,
Vw)
Algemeen
Zekerheidstelling
Algemeen
Het deponeren van een passagebiljet of garantiesom
Garantstelling
Gevaar voor de openbare rust, de openbare orde of de nationale
veiligheid (art. 8, eerste lid, aanhef en onder c, Vw)
De duur van de vrije termijn
Algemeen
Berekening van de termijn van drie maanden (art. 46, tweede lid, Vb)
Duur van de vrije termijn
Bij een beoogd verblijf van ten hoogste drie maanden
Bij een beoogd verblijf van langer dan drie maanden
Bijzondere categorieën
Visa voor kort verblijf

Algemeen
Bevoegdheid
Het visumvereiste
Soorten van visa
Visa geldig voor het Schengen-gebied
Benelux en of nationale visa
Afgifte van visa
Vooronderzoek door de korpschef
Geldigheidsduur van visa
Algemeen
Geldigheidsduur van een doorreisvisum
Geldigheidsduur van het reisvisum (voor één of meer reizen)
Wijziging van reisvisa
Reisvisum voor één reis
Reisvisum voor meer reizen
Doorreisvisum
Wijziging of verlenging van visa na machtiging van de Visadienst
Categorieën van vreemdelingen waarvoor machtiging van de
Visadienst vereist is
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Gedragslijn indien machtiging aan de Visadienst moet worden
gevraagd
Annulering c.q. intrekking van transitvisa en reisvisa
Kosten van visumfaciliteiten
Kosten wijziging van een doorreisvisum of een reisvisum
Kosten voor verlenging van de geldigheidsduur van een reisvisum
Kosten bij gelijktijdige verlening van verschillende visumfaciliteiten
Vrijstelling van kosten
Verrekening van visumgelden
Visa voor terugkeer
Algemeen
Vreemdelingen die in Nederland zijn toegelaten voor langer dan drie
maanden
Vreemdelingen aan wie het is toegestaan om in Nederland een
(definitieve) beslissing over hun verblijf af te wachten
Voorwaarden voor verkrijging van een visum voor terugkeer
Kosten van het terugkeervisum
Algemene toelatingsvoorwaarden

De algemene uitgangspunten van het toelatingsbeleid
Restrictief toelatingsbeleid
Bijzondere regelingen op grond van internationale overeenkomsten
Toelating op grond van een wezenlijk Nederlands belang
Toelating op grond van kleiiimende redenen van h~iriiariitaireaard
Voldoende middelen van bestaan
Invulling van voldoende middelen van bestaan
Beleid ten aanzien van de openbare rust, de openbare orde of de
nationale veiligheid
Algemeen
Vreemdelingen die een strafbaar feit hebben begaan
Weigering van toelating
Ontzegging van voortgezet verblijf
Gevaar voor de volksgezondheid
Ongewenste politieke activiteit
Vreemdelingen op de Nederlandse Arbeidsmarkt
Verschillende arbeidsmarktaantekeningen
Arbeid is vrij toegestaan. Een TWV is hiervoor niet vereist
Arbeid is slechts toegestaan indien de werkgever beschikt over een TWV
Arbeid is niet toegestaan
Continueren van de vrije toegang tot de arbeidsmarkt
Intrekking van de (voorwaardelijke) vergunning tot verblijf
Aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van de (voorwaardelijke) vergunning tot verblijf
Uitzetting wordt achterwege gelaten hangende bezwaar (of administratief beroep)
Uitzetting wordt achterwege gelaten hangende een verzoek om voorlopige voorziening
Uitzetting blijft achterwege ingevolge de uitspraak van de president
in voorlopige voorziening
Uitzetting wordt achterwege gelaten ingeval van beroep op de rechtbank
Uitstel van vertrek is verleend in overige gevallen (bijv. o.g.v. art. 25
Vw, u w , etc.)
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Machtiging tot voorlopig verblijf

Inleiding
Vrijstelling van het mw-vereiste
MW en vergunning tot verblijf
Afgifte van een m w
Advies omtrent de mw-aanvraag; procedure
Positief advies indien de vreemdeling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
Door inzending van formulier D7
In andere gevallen door inzending van formulier D9 aan de Minister
van Justitie
Advies in de gevallen genoemd onder 5.5.1.1
Negatief advies indien de vreemdeling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
Door inzending van formulier D8 aan de Visadienst
In andere gevallen door inzending van formulier D9 aan de Minister
van Justitie
Ambtshalve advies door de korpschef
Positief advies
Negatief advies
Gedragslijn, indien uit het onderzoek blijkt dat de vreemdeling
verblijf wil kiezen in een andere gemeente
De verkorte mw-procedure
Vergunning tot verblijf

Indiening van aanvragen om een vergunning tot verblijf
Indiening bij de korpschef
Vereisten waaraan bij de indiening van een aanvraag moet worden
voldaan
Indiening van de aanvraag door middel van het voorgeschreven
formulier
Ondertekening van de aanvraag
Heffing van leges
Het vragen van gegevens aan de vreemdeling (art. 4:2 Awb j" art. 58 Vb)
Gegevensverstrekking in persoon
Het in behandeling nemen van aanvragen (zie 6.8)
Het vereiste van een machtiging tot voorlopig verblijf; land van
herkomst; land van bestendig verblijf
Van het mw-vereiste vrijgestelde categorieën
Herstel verzuim
Buiten behandeling stellen
Vertrektermijn in geval van buitenbehandelingstelling
Buitenbehandelingstelling: D16 met vermelding uiterlijke datum
Buitenbehandelingstelling niet mogelijk: vier weken termijn is
verstreken
Ontheffing van het mw-vereiste (hardheidsclausule art. 16, zesde lid,
Vw)
Vrijstelling van het mw-vereiste (categorieën genoemd in art. 16a,
Vw en art. 52a Vb)
Formele vereisten afgezien van het mw-vereiste
Legesheffing en aanmeldsticker
Legalisatie van bewijsstukken betreffende de staat van personen
Antecedentenverklaring
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6.7.4
6.7.5
6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.3.1
6.8.3.2
6.8.4
6.8.5
6.9
6.9.1
6.10
6.10.1
6.10.2
6.10.2.1
6.11
6.11.1
6.1 1.2
6.11.3
6.11.3.1
6.11.3.2
6.12
6.12.1
6.12.1.1
6.12.1.2
6.12.1.3
6.12.1.4
6.12.1.5
6.12.2
6.12.2.1
6.13
6.13.1
6.13.2
6.13.2.1
6.13.2.2
6.13.2.3
6.14
4
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Relatieverklaring
Aanvragen die niet voldoen aan de vereisten voor het in behandeling
nemen van de aanvraag om toelating
Het in behandeling nemen van aanvragen
De aanvraag is ingediend door middel van een formulier
De aanvraag is ingediend door middel van een brief
Toestemming om hangende de beslissing op de aanvraag in
Nederland te verblijven
Aanvraag om een vergunning tot verblijf
Aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van de verleende
vergunning tot verblijf
Vertrek van een vreemdeling naar een andere gemeente hangende de
beslissing op de aanvraag
Intrekking van de toelatingsprocedure(s)
Voorwaarden voor verlening van de vergunning tot verblijf
Minderjarigheid
Niet-inwilliging van de aanvraag; de hoorplicht
Wijze van horen
Beslistermijn; informatie aan de vreemdeling
Opschorting beslistermijn
Beperkingen waaronder de vergunning tot verblijf kan worden
verleend (art.1l , tweede lid, Vw)
Aard van de beperking
Tijdelijk of niet tijdelijk: bewustverklaring
Wijziging of opheffing van d e beperking waaronder de vergiinriing is
verleend (art.1l , lid 2 Vw j" art 16a Vw)
Wijziging of opheffing van d e beperking; slechts indien geen tijdelijk
verblijf
Wijziging of opheffing van beperking van tijdelijke aard: mw-plicht
Voorschriften
Voorschriften tot het stellen van zekerheid
Garantstelling (artt. 48, eerste lid, aanhef en onder b en 51 Vb)
Het deponeren van een passagebiljet (art. 48, tweede lid, Vb)
Het deponeren van een waarborgsom (art. 48. eerste lid, aanhef en
onder a, Vb)
Het sluiten van een ziektekostenverzekering (art. 48, eerste lid, onder
c, Vb)
Het wijzigen of opheffen van een voorschrift tot het stelleri van
zekerheid
Voorschriften in het belang van de openbare rust, de openbare orde
of de nationale veiligheid (art.l l , tweede lid, Vw)
Tuberculose-onderzoek
Geldigheidsduur van een vergunning tot verblijf
Duur waarvoor de vergunning tot verblijf wordt verleend (art. 24,
eerste en derde lid, W)
Verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf
Gronden voor (weigering van) verlenging van de geldigheidsduur
Termijn waarmee de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf
wordt verlengd (art.24, tweede en derde lid, VV)
Verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf
onder wijziging of opheffing van de beperking waaronder deze is
verleend
Intrekking van de vergunning tot verblijf
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6.15
6.15.1
6.15.2

6.19.1
6.20
6.21
6.22
6.22.1
6.22.2
6.22.3
6.22.4
6.22.5
6.22.6
6.22.7

Bevoegdheidsverdeling; algemene opmerkingen
Houders van een geldige m w (art. 19, eerste lid, onder a, VV,!
Vreemdelingen die voor een verblijf van langer dan drie maanden
niet in het bezit behoeven te zijn van een m w (art.19, eerste lid,
onder b, VV,!
Bevoegdheid tot weigering van een vergunning tot verblijf (art.20,
eerste en tweede lid, VV,!
Gevallen waarin de korpschef een bijzondere aanwijzing moet vragen
Beschikking tot weigering van de vergunning tot verblijf
Bevoegdheid tot verlenging van de geldigheidsduur (art. 21 VV,!
Bevoegdheid tot weigering van de verlenging van de geldigheidsduur
(art. 22 en 23 VVI
Bevoegdheid tot intrekking van de vergunning tot verblijf (artt. 22 en
23 VV,!
Vertrek naar het buitenland
Bevoegdheid tot wijziging van de beperking
Bevoegdheid om wijziging of opheffing van de beperking te weigeren
Driejarentermijn
Inleiding
Voorwaarden
Bijzonderheden reguliere zaken
Toepassing driejarenbeleid
Ingangsdatum
Paspoortvereiste
Bevoegdheid

7

De vergunning tot vestiging

7.1
7.1.1
7.1.2

Indiening van aanvragen om een vergunning tot vestiging
Indiening bij de korpschef
Vereisten waaraan bij de indiening van een aanvraag moet worden
voldaan
Indiening van de aanvraag door middel van het voorgeschreven
formulier
Ondertekening van de aanvraag
Het vragen van gegevens aan de vreemdeling (art. 4:2 Awb j" art. 58 Vb)
Gegevensverstrekking in persoon
Aanvragen die niet voldoen aan de vereisten voor het in behandeling
nemen van een aanvraag
Het in behandeling nemen van aanvragen
De aanvraag is ingediend door middel van een formulier
De aanvraag is ingediend door middel van een brief
Toestemming om hangende de beslissing op de aanvraag in
Nederland te verblijven
Verhuizing van de vreemdeling naar een andere gemeente hangende
de beslissing op de aanvraag
Niet-inwilliging van de aanvraag; de hoorplicht
Wijze van horen
Aan de vergunning tot vestiging worden geen beperkingen en
voorschriften verbonden
Geldigheidsduur van een vergunning tot vestiging
Verlening of weigering van de vergunning tot vestiging
Aanspraak op een vergunning tot vestiging
Hoofdverblijf

6.16
6.16.1
6.16.2
6.17
6.18

e

6.19

7.1.2.1
7.1.2.2
7.1.2.3
7.1.2.4
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.3.1
7.4
7.5
7.6
7.6.1
7.6.2
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Gronden voor weigering van de vergunning tot vestiging (art. 13,
derde lid, Vw)
Algemeen
Middelen van bestaan
Ernstige inbreuk op de openbare rust, de openbare orde of ernstig
gevaar voor de nationale veiligheid
Intrekking van de vergunning tot vestiging
Gronden waarop de vergunning tot vestiging kan worden
ingetrokken (art. 14, eerste lid, Vw)
Bij verplaatsing van het hoofdverblijf wordt de vergunning tot
vestiging ingetrokken (art. 14, tweede lid, Vw)
Beslissingsbevoegdheid
Bevoegdheid tot verlening of weigering van de vergunning tot
vestiging (art. 13, eerste lid, Vw)
Bevoegdheid tot intrekking van de vergunning tot vestiging (art. 13,
eerste lid, Vw)
Beslistermijn
Kennisgeving van beschikkingen
De toelating als vluchteling (art. 15 Vw)
Het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw

Ontstaan van verblijfsrechten krachtens art. 10, tweede lid, Vw niet
meer mogelijk
Overgangsregeling
Wijziging met ingang van 1 juli 1998
Verblijfsdocument
Karakter van het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw
Verlies van het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw,
wegens niet meer voldoen aan de voorwaarden
Uitzetting niet dan op last van de Minister van Justitie
Kennisgeving van beschikkingen; uitreiking en inhouding van
verblijf~doc~menten
Algemene regels (art. 3:41 en 3:43 Awb, art. 16, eerste lid, aanhef en
onder d, Vw j" art. 53 Vb en art. 29 en 33, eerste lid, VV)

Kennisgeving van de beschikking
Beschikkingen volledig in overeenstemming met een aanvraag
~eschikkingenniet in-overeenstemming met een door de vreemdeling ingediende aanvraag
Uitreiking in persoon
Uitreiking van een identiteitspapier; het stellen van een aantekening
omtrent het verblijfsrecht daarin
Inhouding van het verblijfsdocument; aantekening op de sticker voor
verblijfsaantekeningen
Beschikkingen betreffende de vergunning tot verblijf en de w t v
Verlening van de vergunning tot verblijf en de wtv, verlenging van de
geldigheidsduur daarvan in overeenstemming met de aanvraag
Uitgangspunt
Uitzonderingen
Vergunning tot verblijf geldig voor de inwonende kinderen beneden
de 12 jaar
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Verlenen van een vergunning tot verblijf waaraan een voorschrift
wordt verbonden tot het stellen van zekerheid
Verlening van een vergunning tot verblijf of w t v en verlenging van de
geldigheidsduur daarvan in afwijking van de aanvraag
Voor een kortere duur dan de gevraagde
Voor een ander doel dan het gevraagde
Verlening van een vergunning tot verblijf waaraan een voorschrift
wordt verbonden tot het stellen van zekerheid
Verlening van een vergunning tot verblijf waaraan een voorschrift
wordt verbonden in het belang van de openbare rust, de openbare
orde of de nationale veiligheid
Weigering van een vergunning tot verblijf of w t v
Weigering van verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning
tot verblijf of w t v
Wijziging of opheffing van de beperking waaronder de vergunning
tot verblijf of w t v is verleend
Weigering van wijziging of opheffing van de beperking
Wijziging of opheffing van een voorschrift tot het stellen van
zekerheid of weigering daarvan
Intrekking van de vergunning tot verblijf of de w t v
Beschikkingen betreffende de vergunning tot vestiging
Verlening van een vergunning tot vestiging
Weigering van de vergunning tot vestiging
Intrekking van de vergunning tot vestiging
Beschikkingen betreffende de toelating als vluchteling
Verlening van toelating als vluchteling
Weigering van toelating als vluchteling
Intrekking van toelating als vluchteling
Inhouding van het verblijfsdocument bij verlies van het verblijfsrecht
krachtens art. 10, tweede lid, Vw

10.2.1.4
10.2.2
10.2.2.1
10.2.2.2

10.2.2.3
10.2.2.4
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.2.7
10.2.8
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.4
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.5
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