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Inleiding

Ter uitvoering van een motie, inge-
diend bij het Algemeen Overleg over
de positie van vrouwen in het vreem-
delingenbeleid en inhoudende het ver-
zoek aan de regering om een plan
van aanpak met als doel het bekorten
van de doorlooptijden van aanvragen
om een verblijfsvergunning (TK 1999-
2000, 27 111, nr. 5), hebben de
Minister van Buitenlandse Zaken en
de Staatssecretaris van Justitie per
brief van 18 juli 2001 een plan van
aanpak aan de Tweede Kamer aange-
boden. Hiermee wordt beoogd verbe-
teringen in de mvv-procedure door te
voeren teneinde de doorlooptijden
ervan te bekorten. De in het plan van
aanpak geschetste oplossingsrichtin-
gen betreffen verbetering van de kwa-
liteit van de informatie die nodig is
voor de behandeling van mvv-aanvra-
gen en een duidelijke taakafbakening
tussen de ketenpartners die een bij-
drage leveren aan de uitvoering van
de mvv-procedure. 

In dit TBV wordt de heringerichte
mvv-procedure beschreven. Deze pro-
cedure is van toepassing op alle aan-
vragen tot het verlenen van een

machtiging tot voorlopig verblijf dan
wel verzoeken om advies die vanaf 1
juli 2002 worden ingediend.
Herinrichting van de procedure heeft
geleid tot vervanging van de tekst van
de Vreemdelingencirculaire 2000 deel
B, onderdeel 1 Regulier vanaf 1.1.1
tot en met 1.1.5. door de tekst van
dit TBV, alsmede tot vervanging van
de modellen M 60, M 61 en M 62 in
deel A van de
Vreemdelingencirculaire 2000 door
een nieuw model M 62, en het opne-
men van een model M 138 in deel A
van de Vreemdelingencirculaire 2000,
zijnde een formulier ter indiening van
een verzoek om advies bij de
Korpschef.   

Derhalve wordt de Vreemdelingen-
circulaire als volgt aangepast.

B1/1.1 t/m B1/1.5

De tekst van hoofdstuk B1/1.1 tot en
met B 1/1.5. van de Vreemdelingen-
circulaire 2000 komt te luiden:

1.1.1  De machtiging tot voorlopig 
verblijf 
De machtiging tot voorlopig verblijf
is in artikel 1, onder h,
Vreemdelingenwet als volgt omschre-
ven: het door een Nederlandse diplo-
matieke of consulaire vertegenwoordi-
ging in het land van herkomst of in
het land van bestendig verblijf, dan
wel het door het Kabinet van de
Gouverneur van de Nederlandse
Antillen of door het Kabinet van de
Gouverneur van Aruba aldaar, na
voorafgaande machtiging van Onze
Minister van Buitenlandse Zaken,
afgegeven visum voor een verblijf van
langer dan drie maanden. 

Een vreemdeling die zich naar
Nederland wil begeven voor een ver-
blijf van langer dan drie maanden
moet in beginsel in het bezit zijn van
een geldig document voor grensover-
schrijding voorzien van een geldige
machtiging tot voorlopig verblijf,
welke hij heeft aangevraagd en welke
hem is verstrekt door de Nederlandse
diplomatieke of consulaire vertegen-
woordiging in het land van zijn her-
komst of het land van zijn bestendig

verblijf. Een land van bestendig ver-
blijf is een land  waar de vreemdeling
gerechtigd is om langer dan drie
maanden te verblijven op grond van
een verblijfstitel. Indien in het land
van herkomst of bestendig verblijf
geen Nederlandse diplomatieke of
consulaire vertegenwoordiging aanwe-
zig is, zal de machtiging tot voorlopig
verblijf worden verstrekt door de
Nederlandse diplomatieke of consu-
laire vertegenwoordiging die het
dichtst in de buurt van het land van
herkomst of bestendig verblijf geves-
tigd is. 

De aanvraag tot het verlenen van
een machtiging tot voorlopig verblijf
van een vreemdeling die niet rechtma-
tig in Nederland verblijft wordt afge-
wezen (zie REK-uitspraak van 16
maart 1995; RV 1995, 44). De mach-
tiging tot voorlopig verblijf wordt
verleend om legale binnenkomst in
Nederland mogelijk te maken voor
een vreemdeling die verblijf langer
dan drie maanden in Nederland
beoogt. Een machtiging tot voorlopig
verblijf kan niet worden verleend om
de binnenkomst in Nederland achter-
af te legaliseren. Indien de vreemde-
ling op grond van artikel 8, aanhef en
onder f, dan wel h,  van de
Vreemdelingenwet rechtmatig in
Nederland verblijft, wordt de aan-
vraag tot het verlenen van een mach-
tiging tot voorlopig verblijf eveneens
afgewezen. 
Indien de vreemdeling op grond van
artikel 8, aanhef en onder i van de
Vreemdelingenwet rechtmatig in
Nederland verblijft gedurende de vrije
termijn en er sprake is van een aan-
vraag tot het verlenen van een mach-
tiging tot voorlopig verblijf, staat
zulks niet noodzakelijk aan een
inhoudelijke beoordeling van deze
aanvraag in de weg. Uit de lengte van
de periode waarin en het doel waar-
voor de vreemdeling in Nederland
verblijft moet wel blijken dat dit ver-
blijf in Nederland niet gericht is op
het omzeilen van het vereiste van een
machtiging tot voorlopig verblijf.

De machtiging tot voorlopig ver-
blijf is een nationaal visum. De
bevoegdheid tot afgifte van een
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machtiging tot voorlopig verblijf ligt
bij de Minister van Buitenlandse
Zaken. De Minister van Buitenlandse
Zaken heeft in een groot aantal
gevallen van zijn bevoegdheid man-
daat verleend aan het Hoofd van de
Visadienst. Als Hoofd van de
Visadienst is aangewezen het Hoofd
van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst.

Uit de besluiten zal altijd moeten
blijken dat het gaat om een bevoegd-
heid van de Minister van
Buitenlandse Zaken. Alle beslissingen
ten aanzien van machtigingen tot
voorlopig verblijf dienen steeds
namens de Minister van Buitenlandse
Zaken te worden genomen. De mach-
tiging tot voorlopig verblijf kan wor-
den afgegeven door een Nederlandse
diplomatieke of consulaire vertegen-
woordiging in het buitenland na
voorafgaande machtiging van de
Visadienst van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.  

Er is voor mvv-aanvragen geen
wettelijke beslistermijn. Ingevolge
artikel 4:13 juncto 4:14 Algemene
Wet Bestuursrecht (Awb) dient bin-
nen een redelijke termijn te worden
beslist. Een termijn van drie maanden
wordt redelijk geacht. In elk geval
wordt binnen acht weken na ont-
vangst van de aanvraag bericht bin-
nen welke termijn een beslissing kan
worden verwacht (artikel 4:14 Awb).
De Algemene Termijnenwet is van
toepassing. Zie daarvoor 4.7.2. 

1.1.2  Aanvraag en advies
Een aanvraag tot het verlenen van
een machtiging tot voorlopig verblijf
wordt door de vreemdeling ingediend
bij de Nederlandse diplomatieke of
consulaire vertegenwoordiging. De
vreemdeling wacht de uitkomst van
de aanvraag tot het verlenen van een
machtiging tot voorlopig verblijf af in
het land van herkomst of bestendig
verblijf, met inachtneming van het-
geen bovenstaand is bepaald ten aan-
zien van verblijf in de vrije termijn. 

Indien de vreemdeling beschikt
over een referent hier te lande, kan
laatstgenoemde verzoeken om een
advies in verband met een door de
vreemdeling in het land van herkomst
of bestendig verblijf in te dienen aan-
vraag tot het verlenen van een mach-
tiging tot voorlopig verblijf. Het ver-
zoek om advies wordt gericht aan de
Korpschef van de politieregio waar
de vreemdeling verblijf beoogt.

Bij het doen van een aanvraag tot
het verlenen van een machtiging tot
voorlopig verblijf of een verzoek om
advies worden betrokkene respectie-
velijk referent door de Nederlandse
diplomatieke of consulaire vertegen-
woordiging respectievelijk de
Vreemdelingendienst geïnformeerd
welke documenten en gegevens in elk
geval dienen te worden verstrekt.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van
gestandaardiseerde brieven ‘voor-
waarden en bescheiden’. Per verblijfs-
doel is derhalve sprake van twee brie-
ven, te weten een brief waarin
vermeld staat wat betrokkene dient te
overleggen en een brief waarin ver-
meld staat wat de referent dient te
overleggen. In aanvulling hierop kan
betrokkene respectievelijk de referent
schriftelijk worden verzocht aanvul-
lende gegevens of bescheiden te ver-
schaffen. Indien betrokkene niet
beschikt over een referent, dient hij
zelf alle voor de aanvraag benodigde
gegevens en bescheiden te overleggen. 

1.1.3  Aanvraagprocedure
Een aanvraag om een machtiging tot
voorlopig verblijf wordt door betrok-
kene ingediend bij de Nederlandse
diplomatieke of consulaire vertegen-
woordiging in zijn land van herkomst
of van bestendig verblijf alwaar hij de
verschuldigde leges voldoet en zijn
identiteit aantoont. Indien de leges,
ook nadat betrokkene daartoe een
hersteltermijn is verleend, niet zijn
voldaan, wordt de aanvraag overeen-
komstig artikel 4:5 Awb buiten
behandeling gesteld. 

Vervolgens wordt aan de hand van
de brief ‘voorwaarden en bescheiden’
die betrekking heeft op het beoogde
verblijfsdoel bezien of betrokkene de
vereiste gegevens en – gelegaliseerde
of van een apostille voorziene –
bescheiden heeft ingediend.
Voorzover de voor de aanvraag door
betrokkene te verschaffen gegevens en
bescheiden moeten worden aange-
vuld, wordt hij éénmaal schriftelijk in
de gelegenheid gesteld de aanvraag
binnen twee weken te completeren. In
voorkomende gevallen kan betrokke-
ne tevens worden verzocht zich in
persoon bij de desbetreffende diplo-
matieke of consulaire vertegenwoordi-
ging aan te melden teneinde een mon-
delinge toelichting op zijn aanvraag
te verschaffen. Na ommekomst van
de termijn voor het completeren van

de aanvraag, wordt deze doorgezon-
den naar de Visadienst.

De Visadienst onderzoekt of
betrokkene voldoet aan de gelet op
het verblijfsdoel aan hem te stellen
toelatingsvoorwaarden. Indien zulks
niet het geval is, kan de aanvraag
worden afgewezen zonder dat wordt
beoordeeld of de referent aan de aan
hem te stellen voorwaarden voldoet.
Indien betrokkene voldoet aan de aan
hem te stellen voorwaarden, wordt de
referent door de Korpschef van de
politieregio waar de vreemdeling ver-
blijf beoogt schriftelijk in de gelegen-
heid gesteld om binnen twee weken
de beoordeling van zijn positie als
referent benodigde gegevens en
bescheiden te verschaffen. Indien de
referent van deze gelegenheid geen
gebruik maakt, of niet alle gevraagde
stukken overlegt, wordt hem éénmaal
een hersteltermijn van twee weken
verleend. In voorkomende gevallen
kan de referent tevens worden ver-
zocht zich in persoon bij de
Vreemdelingendienst aan te melden
teneinde een mondelinge toelichting
te verschaffen. Na ommekomst van
de hersteltermijn informeert de
Vreemdelingendienst de Visadienst
door middel van een model M62 of
de positie van de referent zodanig is
dat daarmee door betrokkene aan de
voorwaarden voor het verlenen van
een machtiging tot voorlopig verblijf
wordt voldaan. De Visadienst neemt
vervolgens een beslissing op de aan-
vraag.

De beslissing op de aanvraag wordt
door het hoofd van de Visadienst aan
de diplomatieke vertegenwoordiging
gezonden. Deze maakt de beslissing
bekend aan betrokkene. De referent
ontvangt een kennisgeving van de
beslissing. Indien de aanvraag wordt
ingewilligd, nodigt de diplomatieke
vertegenwoordiging betrokkene uit in
persoon te verschijnen ten behoeve
van de afgifte van de machtiging tot
voorlopig verblijf (zie 1.1.5). 

1.1.4  Verzoek om advies
Voorafgaande aan de indiening van
de aanvraag om een machtiging tot
voorlopig verblijf door betrokkene
kan een hier te lande verblijvende
referent door middel van een model
M138 verzoeken om een advies in
verband met het voornemen van een
vreemdeling om een mvv-aanvraag in
te dienen in het buitenland. In het
advies geeft de Visadienst aan de
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referent aan of er gezien de door hem
verschafte informatie bezwaar bestaat
tegen de inwilliging van een aanvraag
om een machtiging tot voorlopig ver-
blijf. Het verstrekte advies heeft der-
halve uitsluitend betrekking op de
positie van de referent. 

De referent verzoekt om een advies
door het daartoe bestemde formulier
(model M 138) aan te vragen bij de
Vreemdelingendienst van de politiere-
gio waar de vreemdeling verblijf
beoogt en door dit ingevuld en voor-
zien van de gevraagde gegevens en
bescheiden te retourneren. De in het
kader van het beoogde verblijfsdoel
van de vreemdeling door de referent
te overleggen gegevens en bescheiden
staan vermeld in de desbetreffende
brief ‘voorwaarden en bescheiden’,
die samen met het model M138 aan
de referent wordt verstrekt.
Voorzover de door de referent te ver-
schaffen gegevens en bescheiden moe-
ten worden aangevuld, wordt hij één-
maal in de gelegenheid gesteld deze
binnen twee weken alsnog te overleg-
gen. In voorkomende gevallen kan de
referent tevens worden verzocht zich
in persoon bij de
Vreemdelingendienst aan te melden
teneinde een mondelinge toelichting
te verschaffen. Na ommekomst van
de hersteltermijn informeert de
Vreemdelingendienst de Visadienst
door middel van een model M62 over
de positie van de referent. 

De Visadienst antwoordt de refe-
rent schriftelijk op zijn verzoek om
advies. Indien de positie van de refe-
rent zodanig is dat betrokkene in het
geval van een mvv-aanvraag niet aan
de voorwaarden, betrekking hebben-
de op het beoogde verblijfsdoel zou
voldoen, ontvangt hij een afwijzende
beschikking waartegen rechtsmiddelen
openstaan. 
Indien de referent aan de aan hem te
stellen voorwaarden voldoet, wordt
de referent erop gewezen dat betrok-
kene ter verkrijging van een machti-
ging tot voorlopig verblijf  een aan-
vraag moet indienen bij de
diplomatieke of consulaire vertegen-
woordiging van zijn land van her-
komst of van bestendig verblijf.
Daarna zal worden onderzocht of
betrokkene aan de aan hem te stellen
voorwaarden voldoet. Indien zulks
het geval is, wordt de machtiging tot
voorlopig verblijf verleend, tenzij
nader bekend geworden feiten en

omstandigheden ten aanzien van de
referent zich daartegen verzetten. 
Indien betrokkene niet aan de aan
hem te stellen voorwaarden voldoet,
wordt de aanvraag  afgewezen.
Indien betrokkene eerst na een perio-
de van langer dan zes maanden na
het bericht aan de referent een aan-
vraag om een machtiging tot voorlo-
pig verblijf indient, zal de positie van
de referent in alle gevallen opnieuw
door de Visadienst worden beoor-
deeld alvorens op de aanvraag wordt
beslist. 

1.1.5  Afgifte machtiging tot voorlopig
verblijf 
De machtiging tot voorlopig verblijf
wordt afgegeven door de Nederlandse
diplomatieke of consulaire vertegen-
woordiging in het buitenland. De
machtiging tot voorlopig verblijf kan
slechts worden afgegeven na vooraf-
gaande machtiging door de
Visadienst van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, ondergebracht
bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst. Deze machtiging
is zes maanden geldig te rekenen
vanaf de datum van dagtekening van
het bericht van de Minister van
Buitenlandse Zaken om een machti-
ging tot voorlopig verblijf te verstrek-
ken. Binnen die zes maanden moet de
vreemdeling de machtiging in ont-
vangst hebben genomen. Indien de
vreemdeling zich niet binnen zes
maanden bij de Nederlandse diploma-
tieke of consulaire vertegenwoordi-
ging heeft vervoegd voor de afgifte
van de machtiging tot voorlopig ver-
blijf, zal een nieuwe aanvraag om een
machtiging tot voorlopig verblijf
moeten worden ingediend. Indien de
afgifte van de machtiging tot voorlo-
pig verblijf plaats heeft gevonden bin-
nen die zes maanden, heeft de vreem-
deling vervolgens zes maanden de tijd
om na datum afgifte van de machti-
ging tot voorlopig verblijf om naar
Nederland te reizen. 

Alvorens de ambassade tot afgifte
van de machtiging tot voorlopig ver-
blijf overgaat, vindt een identiteits-
controle plaats. Betrokkene dient zijn
identiteit genoegzaam aan te tonen. 
Voor vreemdelingen, afkomstig uit de
Dominicaanse Republiek, Ghana,
Nigeria, India en Pakistan geldt ten
aanzien van het genoegzaam aanto-
nen van de identiteit dat zij conform
het Besluit Identiteitsvaststelling bij
afgifte van een machtiging tot voorlo-

pig verblijf door Nederlandse diplo-
matieke of consulaire vertegenwoordi-
gingen in probleemlanden
(Staatscourant nr. 113, 15 juni 2001)
een geverifieerde en gelegaliseerde
geboorteakte dienen te overleggen.

Tot slot

Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 juli 2002.
Bovenstaande wijzigingen zullen zo
spoedig mogelijk in een aanvulling op
de Vreemdelingencirculaire 2000 ver-
werkt worden.

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