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I. Inleiding

In de Ministerraad zijn maatregelen
aangekondigd teneinde de toelatings-
procedures voor bepaalde categorieën
buitenlandse werknemers te versnellen
(Staatscourant nr. 129 van 9 juli
2001). De
Arbeidsvoorzieningsorganisatie kan,
in overleg met het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
na overleg met andere betrokken
ministeries, voor bepaalde categorieën
arbeidskrachten vaststellen dat er
onvoldoende prioriteitgenietend aan-
bod is in Nederland of de Europese
Unie. Op het moment van inwerking-
treding van dit TBV geldt dit voor
Research & Development-functies en
functies in de sector Informatie- en
Communicatie Technologie.
In dit TBV wordt uitvoering gegeven
aan enkele van de bedoelde maatrege-
len:
– centralisering van de verkorte mvv-
procedure bij het Bureau verkorte
procedure van de regionale IND-
directie Zuid-West. Deze maatregel
heeft betrekking op alle mvv-aanvra-
gen die via de verkorte mvv-procedu-
re worden ingediend;
– de verkorte mvv-procedure kan,
onder specifieke voorwaarden, ook

worden toegepast bij gezinsleden van
werknemers (zie 1.3.4).

Daarnaast blijkt in de uitvoering-
spraktijk behoefte te bestaan aan
nadere beleidsinstructies inzake de
verkorte procedure van de machtiging
tot voorlopig verblijf (mvv). Dit TBV
beoogt in die behoefte te voorzien.

II. Gewijzigde Vc-tekst

De tekst van B1/1.3 van de
Vreemdelingencirculaire 2000 komt
als volgt te luiden:

Voor bedrijven, onderwijsinstellingen
(hieronder begrepen: onderzoeksin-
stellingen) en culturele uitwisselings-
organisaties bestaat onder bepaalde
voorwaarden de mogelijkheid gebruik
te maken van de verkorte mvv-proce-
dure. Wanneer een bedrijf, een onder-
wijsinstelling of een culturele uitwisse-
lingsorganisatie tot de verkorte
mvv-procedure is toegelaten, kunnen
mvv-aanvragen via deze procedure
versneld worden afgedaan. De IND
kan deze faciliteit verlenen, maar
ook, bij gebleken oneigenlijk of
onzorgvuldig gebruik, of indien niet
meer aan de voorwaarden voor deel-
name wordt voldaan, weer intrekken.

Uit de aard van de verkorte mvv-
procedure volgt dat deze procedure
uitsluitend is bedoeld voor aanvragen
waarbij criteria gelden die duidelijk
en eenvoudig (en daardoor snel) te
toetsen zijn. Daarom is de verkorte
mvv-procedure alleen mogelijk voor
aanvragen in het kader van arbeid in
loondienst (inclusief stage), (de voor-
bereiding op) studie (uitsluitend hoger
onderwijs) en culturele uitwisseling.
Uitzondering betreft de aanvraag,
onder bepaalde voorwaarden, in het
kader van gezinshereniging (zie 1.3.4).

Zowel het verzoek om toegelaten te
worden tot de verkorte mvv-procedu-
re als alle mvv-aanvragen die via de
verkorte mvv-procedure worden inge-
diend, moeten worden gericht aan:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Regionale Directie Zuid-West,
Bureau verkorte procedure
Postbus 3211
2280 GE Rijswijk

Telefoon: 070 – 370 9666
Fax: 070 – 370 9677

1.3.1  Voorwaarden voor toelating tot
de verkorte mvv-procedure

1.3.1.1  Voorwaarden voor bedrijven
Om gebruik te kunnen maken van de
verkorte mvv-procedure gelden voor
bedrijven de volgende voorwaarden:
1. Het bedrijf moet ingeschreven
staan bij de Kamer van Koophandel.
Hiertoe dient een uittreksel van het
handelsregister van de Kamer van
Koophandel te worden overgelegd,
dat op het moment van het verzoek
om tot de verkorte mvv-procedure te
worden toegelaten niet ouder is dan
30 dagen;
2. De bedrijfsleiding dient desge-
vraagd aan te tonen dat het bedrijf
solvabel is. Dit moet blijken uit het
financieel jaarverslag met daarin de
jaarrekeningen en belastinggegevens
van het bedrijf;
3. In het jaar voorafgaand aan de
datum waarop een bedrijf om toela-
ting tot de verkorte mvv-procedure
verzoekt, dienen via de reguliere pro-
cedure ten minste tien mvv-aanvragen
voor het verrichten van arbeid in
loondienst of stage bij dat bedrijf te
zijn ingediend en ingewilligd;
4. Per jaar dienen ten minste tien
mvv-aanvragen via de verkorte mvv-
procedure te worden ingediend voor
het verrichten van arbeid in loon-
dienst of stage bij dat bedrijf. Deze
aanvragen moeten uiteindelijk ook
zijn ingewilligd. Het gaat daarbij om
het bedrijf waaraan de tewerkstel-
lingsvergunning is afgegeven en waar
de vreemdeling ook daadwerkelijk
zijn werkzaamheden zal gaan verrich-
ten;
5. Het bedrijf moet ervoor garant
staan, door middel van ondertekening
van het betreffende inlichtingenfor-
mulier en de garantstelling (model
M47-A), dat de vreemdeling voor wie
de mvv-aanvraag via de verkorte
mvv-procedure wordt ingediend, vol-
doet aan de algemene voorwaarden
voor verlening van een verblijfsver-
gunning (B1) en aan de specifieke
voorwaarden voor het verrichten van
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arbeid in loondienst of stage bij dat
bedrijf (B5);
6. Indien de vreemdeling niet langer
werkzaam is bij het bedrijf, zorgt het
bedrijf ervoor dat daarvan onverwijld
mededeling wordt gedaan aan het
Bureau verkorte procedure van de
regionale IND-directie Zuid-West.

1.3.1.2  Voorwaarden voor onderwijs-
instellingen
Om gebruik te kunnen maken van de
verkorte mvv-procedure gelden voor
onderwijsinstellingen de volgende
voorwaarden:
1. Het moet gaan om een hoger
onderwijsinstelling als bedoeld in
B6/2.1.1;
2. In het jaar voorafgaand aan de
datum van het verzoek van een
onderwijsinstelling om toelating tot
de verkorte mvv-procedure, dienen
via de reguliere procedure ten minste
tien mvv-aanvragen voor (de voorbe-
reiding op) studie of arbeid in loon-
dienst (of stage) aan die onderwijsin-
stelling te zijn ingediend en
ingewilligd;
3. Per jaar dienen ten minste tien
mvv-aanvragen via de verkorte mvv-
procedure te worden ingediend voor
(de voorbereiding op) studie danwel
arbeid in loondienst (of stage) aan de
betreffende onderwijsinstelling. Deze
aanvragen moeten uiteindelijk ook
zijn ingewilligd;
4. De onderwijsinstelling moet ervoor
garant staan, door middel van onder-
tekening van het betreffende inlichtin-
genformulier en de garantstelling
(model M47-A), dat de vreemdeling
voor wie de mvv-aanvraag via de ver-
korte mvv-procedure wordt inge-
diend, voldoet aan de algemene voor-
waarden voor verlening van een
verblijfsvergunning (B1) en de speci-
fieke voorwaarden voor een verblijfs-
vergunning in het kader van (de
voorbereiding op) studie (B6) danwel
arbeid in loondienst of stage (B5);
5. Indien de vreemdeling niet langer
staat ingeschreven of niet langer (al
dan niet als stagiair) werkzaam is bij
de onderwijsinstelling, zorgt deze
instelling ervoor dat daarvan onver-
wijld mededeling wordt gedaan aan
het Bureau verkorte procedure van
de regionale IND-directie Zuid-West.

1.3.1.3  Voorwaarden voor culturele
uitwisselingsorganisaties
Om gebruik te kunnen maken van de
verkorte mvv-procedure gelden voor

culturele uitwisselingsorganisaties de
volgende voorwaarden:
1. Het moet gaan om een culturele
uitwisselingsorganisatie als bedoeld in
B7/4;
2. Ingeval van twijfel aan de solvabi-
liteit van de uitwisselingsorganisatie
dient desgevraagd te worden aange-
toond dat de organisatie solvabel is.
Dit moet in dat geval blijken uit het
financieel jaarverslag met daarin de
jaarrekeningen en belastinggegevens
van de organisatie;
3. In het jaar voorafgaand aan de
datum van het verzoek van een uit-
wisselingsorganisatie om toelating tot
de verkorte mvv-procedure, dienen
via de reguliere procedure ten minste
tien mvv-aanvragen voor uitwisseling
via die organisatie te zijn ingediend
en ingewilligd;
4. Per jaar dienen ten minste tien
mvv-aanvragen via de verkorte mvv-
procedure te worden ingediend voor
uitwisseling via die organisatie. Deze
aanvragen moeten uiteindelijk ook
zijn ingewilligd;
5. De uitwisselingsorganisatie moet
ervoor garant staan, door middel van
ondertekening van het betreffende
inlichtingenformulier en de garantstel-
ling (model M48), dat de vreemdeling
voor wie de mvv-aanvraag via de ver-
korte mvv-procedure wordt inge-
diend, voldoet aan de algemene voor-
waarden voor verlening van een
verblijfsvergunning (B1) en de speci-
fieke voorwaarden voor een verblijfs-
vergunning in het kader van uitwisse-
ling (B7);
6. Indien de vreemdeling niet langer
deelneemt aan het uitwisselingspro-
gramma, zorgt de uitwisselingsorgani-
satie ervoor dat daarvan onverwijld
mededeling wordt gedaan aan het
Bureau verkorte procedure van de
regionale IND-directie Zuid-West.

1.3.2  Toelating van bedrijven, onder-
wijsinstellingen en culturele uitwisse-
lingsorganisaties tot de verkorte mvv-
procedure

1.3.2.1  Toelating
Indien aan de in 1.3.1 genoemde
voorwaarden wordt voldaan, ont-
vangt het bedrijf/de instelling schrifte-
lijk toestemming om voor de duur
van een jaar gebruik te maken van de
verkorte mvv-procedure. Daartoe
wordt een convenant gesloten.
Ondertekening van dit convenant
geschiedt door zowel een door de

directeur van de regionale IND-direc-
tie Zuid-West aangewezen persoon,
als een vertegenwoordiger van het
bedrijf of de instelling. Het bedrijf/de
instelling wordt bij toelating tot de
verkorte mvv-procedure expliciet
gewezen op de geldende voorwaarden
binnen de verkorte mvv-procedure.
Het bedrijf/de instelling krijgt hierbij
de benodigde inlichtingenformulieren
(op diskette) aangeleverd. In deze
inlichtingenformulieren is de tekst
van een garantverklaring (model
M47-A of M48) verwerkt, waarmee
het bedrijf/de instelling zich commit-
teert aan de voorwaarden voor de
vreemdeling voor wie een mvv-aan-
vraag wordt ingediend.

Indien niet aan de voorwaarden
voor toelating tot de verkorte mvv-
procedure wordt voldaan, volgt een
gemotiveerde afwijzing van het ver-
zoek.

1.3.2.2  Geldigheidsduur
Het convenant bepaalt het tijdstip
van inwerkingtreding en is geldig
voor de duur van één jaar. Jaarlijks
wordt door de IND het functioneren
van het bedrijf/de instelling binnen de
verkorte mvv-procedure (en daarmee
de wenselijkheid van handhaving)
beoordeeld. Bij twijfel kan (opnieuw)
een uittreksel van het handelsregister
van de Kamer van Koophandel wor-
den gevraagd. Na een positieve
beoordeling wordt de toestemming
deel te nemen aan de verkorte mvv-
procedure stilzwijgend voortgezet.
Bij de derde verlenging volgt schrifte-
lijke toestemming voor onbepaalde
tijd. Ook in dit convenant wordt uit-
drukkelijk opgenomen dat het bij
gebleken oneigenlijk of onzorgvuldig
gebruik, of indien niet meer aan de
voorwaarden voor deelname wordt
voldaan, kan worden opgezegd.

1.3.2.3  Beëindiging
In het convenant wordt uitdrukkelijk
vermeld dat het convenant kan wor-
den opgezegd, indien niet (langer)
wordt voldaan aan de voorwaarden
of als sprake is van oneigenlijk of
onzorgvuldig gebruik. Tevens wordt
vermeld op welke wijze en op welke
termijn kan worden opgezegd.

Indien feiten of omstandigheden
wijzen op oneigenlijk of onzorgvuldig
gebruik, wordt door de IND een
nader onderzoek ingesteld dat kan
leiden tot opzegging van het conve-
nant en daarmee beëindiging van het
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gebruik door het bedrijf/de instelling
van de verkorte mvv-procedure.
Indien zulks het geval is, ontvangt
het bedrijf/de instelling een gemoti-
veerde beslissing dat niet langer van
de verkorte mvv-procedure gebruik
kan worden gemaakt.

1.3.3  Beoordeling van individuele mvv-
aanvragen via de verkorte mvv-proce-
dure

De mvv-aanvragen worden gedaan
door het indienen van een inlichtin-
genformulier. Dit inlichtingenformu-
lier dient ten behoeve van de vreem-
deling te worden ingevuld door het
bedrijf of de instelling en gezonden te
worden aan het Bureau verkorte pro-
cedure van de regionale IND-directie
Zuid-West. Binnen de verkorte mvv-
procedure zijn vier inlichtingenformu-
lieren van toepassing: ‘(de voorberei-
ding op) studie’, ‘stage’, ‘arbeid in
loondienst’ en ‘culturele uitwisseling’.

Het inlichtingenformulier dient ver-
gezeld te gaan van de voor de mvv-
aanvraag benodigde bijlagen, zoals
vermeld in het desbetreffende inlich-
tingenformulier. Wanneer alle gege-
vens volledig en op de juiste wijze
zijn verstrekt, wordt de aanvraag in
deze verkorte procedure in behande-
ling genomen. Op dat moment wordt
nagegaan of de personalia van de
vreemdeling voorkomen in het
Nationaal Schengen Informatie
Systeem (NSIS) en het Nationale
Opsporingsregister (OPS).

1.3.3.1  Beslissing
Indien de vreemdeling niet voorkomt
in NSIS/OPS en aan de overige
voorwaarden wordt voldaan, volgt
een positieve beslissing. Deze beslis-
sing wordt door de IND naar de
desbetreffende ambassade gezonden.
De Nederlandse ambassade zal ver-
volgens de mvv afgeven, tenzij deze
tegen de afgifte alsnog bezwaren ziet,
bijvoorbeeld op grond van de open-
bare orde. Ook zal de Nederlandse
ambassade de identiteit van de
vreemdeling vaststellen alvorens tot
afgifte van de mvv over te gaan.
Voor aanvragers uit een van de vijf
landen op het gebied van het schrif-
telijk bewijs (te weten: Ghana,
Nigeria, India, Pakistan en de
Dominicaanse Republiek) geldt dat
de Nederlandse vertegenwoordiging
pas tot afgifte van de mvv overgaat,
nadat hun identiteit is vastgesteld

aan de hand van een gelegaliseerde
en geverifieerde geboorteakte. Voor
het verkrijgen van de mvv zijn bij de
Nederlandse ambassade leges ver-
schuldigd.

1.3.3.2  Onvolledige aanvraag
Indien bij de behandeling van de aan-
vraag blijkt dat niet aan alle gestelde
voorwaarden wordt voldaan, of
indien het inlichtingenformulier
onvolledig is ingevuld danwel niet is
voorzien van de voor de aanvraag
benodigde bijlagen, zal het Bureau
verkorte procedure van de regionale
IND-directie Zuid-West het bedrijf of
de instelling in de gelegenheid stellen
de aanvraag binnen een bepaalde ter-
mijn aan te vullen. Indien de aan-
vraag niet binnen die termijn (vol-
doende) is aangevuld, kan de
aanvraag buiten behandeling worden
gesteld.

1.3.3.3  Aanvraag verblijfsvergunning 
Nadat de vreemdeling in het bezit
van een mvv Nederland is ingereisd,
wordt de gangbare procedure gevolgd
ter verkrijging van een verblijfsver-
gunning. De gegevens die bij het
inlichtingenformulier zijn verstrekt,
dienen bij de aanvraag om een ver-
blijfsvergunning bij de vreemdelingen-
dienst wederom te worden verstrekt.
Voorts dienen aldaar de originele
documenten te worden overgelegd.

1.3.4  Gezinshereniging

Aanvragen om een mvv in het kader
van gezinshereniging kunnen niet via
de verkorte mvv-procedure worden
afgehandeld. Dit lijdt slechts uitzon-
dering indien:
a. de hoofdaanvrager (degene bij wie
verblijf wordt beoogd) zelf via de ver-
korte mvv-procedure op grond van
arbeid in loondienst verblijf in
Nederland vraagt;
b. de hoofdaanvrager behoort tot een
categorie arbeidskrachten, waarvan
bij Ministerraadbesluit is vastgesteld
dat er onvoldoende prioriteitgenie-
tend aanbod is in Nederland of de
Europese Unie. Thans geldt dit voor
Research & Development-functies en
functies in de sector Informatie- en
Communicatie Technologie; en
c. de aanvragen tegelijkertijd met die
van de hoofdaanvrager worden inge-
diend.

Wanneer andere sectoren dan hier-

voor onder b. genoemd worden aan-
gewezen, zal dit per TBV bekend
worden gemaakt. Bij twijfel of een
bepaalde functie binnen een van de
genoemde categorieën valt, dient con-
tact te worden opgenomen met de
Afdeling Juridische Zaken van
Arbeidsbureau Nederland.

Het gelijktijdig afdoen van de aan-
vraag van gezinsleden via de verkorte
mvv-procedure, samen met die van de
hoofdaanvrager, is voorts slechts
mogelijk:
– ingeval van een huwelijk dat reeds
bestond toen beide echtgenoten nog
in het buitenland verbleven;
– ingeval van een relatie die reeds
bestond toen beide partners nog in
het buitenland verbleven;
– voor de uit het huwelijk of de rela-
tie geboren minderjarige kinderen die
feitelijk behoren tot het gezin;
– voor de niet uit het huwelijk of de
relatie geboren minderjarige kinderen
die feitelijk behoren tot het gezin.

Aanvragen in het kader van verruim-
de gezinshereniging, adoptie en pleeg-
kinderen kunnen derhalve niet via de
verkorte mvv-procedure worden afge-
handeld.

Voor gezinsleden gelden daarnaast
de algemene toepasselijke beleids-
voorwaarden, waaronder de legalisa-
tie en verificatie van documenten (zie
B2/12). De inschrijving van het huwe-
lijk of geregistreerd partnerschap in
de Gemeentelijke Basisadministratie
(zie B2/2.4) is niet vereist bij de afgif-
te van de machtiging tot voorlopig
verblijf. De inschrijving blijft echter
wel vereist voor afgifte van de ver-
blijfsvergunning.

1.3.5  Verblijf voor maximaal drie
maanden

Het is niet mogelijk om een aanvraag
ten behoeve van een vreemdeling die
een verblijf in Nederland voor een
periode van niet langer dan drie
maanden beoogt, binnen de verkorte
mvv-procedure af te handelen. Indien
een kort verblijf wordt beoogd, dient
de vreemdeling daartoe zelf bij de
Nederlandse vertegenwoordiging in
het buitenland een visumaanvraag in
te dienen.

III. Tot slot

Vanaf de datum van inwerkingtreding
van dit TBV gelden de hiervóór ver-
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melde voorwaarden. Voor bedrijven,
onderwijsinstellingen en culturele uit-
wisselingsorganisaties die op dat
moment reeds tot de verkorte mvv-
procedure zijn toegelaten, geldt even-
wel niet de voorwaarde dat in het
daaraan voorafgaande jaar ten minste
10 aanvragen via de reguliere procedu-
re moeten zijn ingediend. Met deze
bedrijven/instellingen wordt eerst een
convenant voor de duur van één jaar
gesloten.

De aanpassingen zullen zo spoedig
mogelijk worden verwerkt in een aan-
vulling op de
Vreemdelingencirculaire.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.

Model M47-A  Garantverklaring ver-
korte mvv-procedure (bedrijven en
onderwijsinstellingen)

CRV-nummer: …

Ondergetekende …
Werkzaam bij …
Adres …
Functie …

stelt zich, namens het bedrijf of de
onderwijsinstelling waarvoor hij
werkzaam is, garant voor de kosten
die voor de Staat en voor andere
openbare lichamen voortvloeien uit
het verblijf in Nederland van de
vreemdeling(e)

Achternaam …
Voorna(a)m(en) …
Geboortedatum …
Geboorteplaats …
Geboorteland …
Nationaliteit …
Geslacht …
Burgerlijke staat …
Adres …
Postcode/Plaats …

Ondergetekende verklaart hierbij dat
de kosten, niet zijnde bijstandskosten,
die voor de Staat en andere openbare
lichamen voortvloeien uit het verblijf
van de vreemdeling, waarin mede zijn
begrepen de kosten van een reis van
de vreemdeling naar een plaats buiten
Nederland waar zijn/haar toelating is
gewaarborgd, tot een bedrag van
maximaal EUR 4.537,- (ƒ 10.000,-)
op de garantsteller kunnen worden
verhaald.
Daarnaast verklaart ondergetekende
ermee bekend te zijn dat, indien de
vreemdeling een uitkering krachtens
de Algemene Bijstandswet geniet, de
kosten van bijstand welke ten behoe-
ve van de vreemdeling zijn gemaakt
(gerelateerd aan de hoogte van de op
dat moment geldende uitkeringen vol-
gens de norm van de Algemene
Bijstandswet) naast genoemde EUR
4.537,- (ƒ 10.000,-) op de garantsteller
kunnen worden verhaald.

Voor verhaal komen niet in aan-
merking de kosten die zijn veroor-
zaakt na de datum waarop de vreem-
deling(e):
– in het bezit is gesteld van een ande-
re verblijfsvergunning dan die waar-
voor de garantstelling is ondertekend;

– Nederland definitief heeft verlaten.
Voor verhaal komen evenmin in

aanmerking de kosten van bijstand
die zijn ontstaan nadat het bedrijf of
de onderwijsinstelling het Bureau ver-
korte procedure van de regionale
IND-directie Zuid-West heeft mede-
gedeeld dat de vreemdeling(e) niet
langer bij het bedrijf of de onderwijs-
instelling werkzaam is of bij de
onderwijsinstelling staat ingeschreven.

De mogelijkheid de bovengenoem-
de kosten te verhalen komt te verval-
len na één jaar nadat het bedrijf of de
onderwijsinstelling waar ondergete-
kende werkzaam is, het Bureau ver-
korte procedure van de regionale
IND-directie Zuid-West heeft mede-
gedeeld dat de vreemdeling(e) niet
langer bij het bedrijf of de onderwijs-
instelling werkzaam is of bij de
onderwijsinstelling staat ingeschreven.
Wanneer een rechtsmiddel wordt aan-
gewend tegen het beëindigen van het
verblijfsrecht, gaat dit jaar in nadat
de vreemdeling(e) niet langer recht-
matig verblijf in Nederland heeft.

… …
(plaats) (datum)

…
(handtekening)

Uit: Staatscourant 10 oktober 2001, nr. 196 / pag. 12 4


