
Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Korpsbeheerders Politieregio’s
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– de Procureurs-Generaal
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Ons kenmerk: HK IND 5152737
Code: TBV 2002/12
Juridische achtergrond:
Vreemdelingenwet 2000
Geldigheidsduur: Een jaar vanaf datum
genoemd in de Staatscourant
Onderwerp: Verblijfsvergunningen asiel
en de korpschef

Inleiding
Hieronder volgen instructies voor de
korpschef ter verduidelijking van het
beleid met betrekking tot het verlen-
gen van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning asiel voor bepaal-
de tijd en het verlenen van de ver-
blijfsvergunning asiel voor onbepaal-
de tijd. Eveneens worden
aanwijzingen gegeven omtrent de
handelwijze bij de signalering door de
korpschef van gronden voor intrek-
king en afwijzing. Met deze instruc-
ties wordt een eenduidige uitvoering
door de korpschef beoogd. De hierbe-
doelde aanvragen dienen voor zover
mogelijk, zonder voorlegging bij de
Immigratie- en Naturalisatiedienst, te
worden afgedaan door de korpschef. 

Aanvulling C6/29
De tekst na C6/29.3 van de
Vreemdelingencirculaire wordt als
volgt aangevuld:

4. Bevoegdheid

Op grond van artikel 3.35 Voorschrift
Vreemdelingen is de korpschef als
hoofdregel bevoegd aanvragen tot
verlenging van de geldigheidsduur
van de verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd in te willigen. Het
betreft hier de verlenging van ver-
blijfsvergunningen die zijn verleend

voor minder dan drie achtereenvol-
gende jaren. 

De korpschef dient deze aanvragen
zoveel mogelijk zelfstandig, zonder
tussenkomst van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst, te behandelen. 

De korpschef is niet bevoegd tot de
verlenging van de geldigheidsduur
van de verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd indien er zich een van
de gronden bedoeld in artikel 32
Vreemdelingenwet voordoet. Zie in
het algemeen hiervoor C6/31 en voor
procedurele aspecten in het bijzonder
C6/31.5.1. Voorts is de korpschef niet
bevoegd de aanvraag in te willigen
indien de Immigratie- en
Naturalisatiedienst zich bij het verle-
nen of bij het verlengen van de gel-
digheidsduur van de verblijfsvergun-
ning de bevoegdheid tot het verlengen
van de geldigheidsduur van de ver-
blijfsvergunning heeft voorbehouden. 

Alleen in deze gevallen dient de
aanvraag aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst te worden voorge-
legd.

Wijziging C6/30.1
De derde alinea van C6/30.1 van de
Vreemdelingencirculaire wordt als
volgt gewijzigd:
Indien een verblijfsvergunning asiel
voor onbepaalde tijd te laat wordt
aangevraagd, dat wil zeggen na
afloop van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning asiel voor bepaal-
de tijd, zal de aanvraag in behande-
ling worden genomen en zal worden
getoetst of een verblijfsvergunning
asiel voor onbepaalde tijd kan wor-
den verleend. De Immigratie- en
Naturalisatiedienst beoordeelt daarbij
of het de vreemdeling is toe te reke-
nen dat de aanvraag te laat is inge-
diend. 

Indien het de vreemdeling niet is
toe te rekenen dat de aanvraag te laat
is ingediend, kan de verblijfsvergun-
ning asiel voor onbepaalde tijd wor-
den verleend met ingang van de dag
nadat de geldigheidsduur van de ver-
gunning voor bepaalde tijd eindigt.

Indien de verblijfsvergunning asiel
voor onbepaalde tijd te laat wordt
aangevraagd, doch binnen zes maan-

den na het verstrijken van de geldig-
heidsduur van de verblijfsvergunning
asiel, kan de verblijfsvergunning asiel
voor onbepaalde tijd worden ver-
leend. Het gat in het verblijfsrecht zal
niet worden gedicht, de verblijfsver-
gunning asiel voor onbepaalde tijd
wordt hiermee verleend met ingang
van de datum waarop zij is aange-
vraagd.

Indien de vreemdeling meer dan zes
maanden na het verstrijken van de
geldigheidsduur van de verblijfsver-
gunning asiel voor bepaalde tijd
meent voor verblijf in aanmerking te
komen, dient hij een aanvraag om
een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd in te dienen.

Aanvulling C6/30
De tekst na C6/30 van de
Vreemdelingencirculaire wordt als
volgt aangevuld:

5. Bevoegdheid

Op grond van artikel 3.36
Voorschrift Vreemdelingen is de
korpschef als hoofdregel bevoegd de
aanvragen tot verlening van de ver-
blijfsvergunning asiel voor onbepaal-
de tijd in te willigen. De korpschef
dient deze aanvragen zoveel mogelijk
zelfstandig, zonder tussenkomst van
de Immigratie- en Naturalisatiedienst,
te behandelen. 

De korpschef is niet bevoegd tot de
verlening van een verblijfsvergunning
asiel voor onbepaalde tijd indien zich
een van de gronden bedoeld in artikel
32 Vreemdelingenwet voordoet, of
wanneer de aanvraag te laat is inge-
diend. Zie in het algemeen hiervoor
C6/31 en voor procedurele aspecten
in het bijzonder C6/31.5.1. Voorts is
de korpschef niet bevoegd de aan-
vraag in te willigen indien de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
zich bij het verlenen of bij het verlen-
gen van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning asiel voor bepaal-
de tijd de bevoegdheid tot het verlen-
gen van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning heeft voorbehou-
den.

Alleen in deze gevallen dient de
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aanvraag aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst te worden voorge-
legd.

Wijziging C6/31.5.1
De tekst van C6/31.5.1 van de
Vreemdelingencirculaire wordt als
volgt gewijzigd:
Op grond van artikel 28, eerste lid,
onder b en c, Vreemdelingenwet; jo

artikel 33 Vreemdelingenwet, is de
Minister bevoegd een verblijfsvergun-
ning asiel voor bepaalde tijd in te
trekken dan wel de geldigheidsduur
ervan niet te verlengen en een ver-
blijfsvergunning asiel voor onbepaal-
de tijd in te trekken of de aanvraag
om verlening ervan af te wijzen.
Op het moment dat er naar het oor-
deel van de korpschef gronden zijn
voor intrekking van, of afwijzing van
de aanvraag om verlenging van, de
verblijfsvergunning asiel, moet hij
daartoe terstond een voorstel doen
aan de Minister van Justitie. De
korpschef dient de gegevens waaruit
deze gronden blijken zo volledig

mogelijk te verzamelen en ze met het
voorstel mee te zenden.

Tot slot
Hierbedoelde aanvragen om verlening
en verlenging van personen afkomstig
uit Afghanistan, Burundi, Sierra
Leone en Soedan behoeven niet te
worden voorgelegd, behoudens con-
tra-indicaties. In C8/Landgebonden
deel van de Vreemdelingencirculaire
zal telkenmale bij het verschijnen van
volgende aanvullingen indien nodig
worden opgenomen voor welke natio-
naliteiten de aanvragen om verlenging
en verlening dienen te worden voor-
gelegd. Voorzover van toepassing zul-
len de bovenstaande wijzigingen zo
spoedig mogelijk in een aanvulling op
de Vreemdelingencirculaire 2000 wor-
den verwerkt.

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