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Inleiding
Op 16 september 2002 is het
Tussentijdse Bericht
Vreemdelingencirculaire (TBV)
2002/36 gepubliceerd inzake de han-
delwijze van de korpschef bij aanvra-
gen van verblijfsvergunning asiel van
asielzoekers van Afghaanse nationali-
teit. In het onderhavige TBV is een
aangepaste en uitgebreidere passage
opgenomen over de behandeling en
beoordeling van mvv- en vvr-aanvra-
gen bij vreemdelingen die in bezit zijn
van een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd op grond van artikel 29,
eerste lid onder d, Vreemdelingenwet.
Tevens bevat dit TBV een passage
over de uitreiking van voornemens.
Dit TBV vervangt het TBV 2002/36. 

Bij brief van 9 september 2002 aan
de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal heeft de Minister
voor Vreemdelingenzaken en
Integratie bericht dat het besluit- en
het vertrekmoratorium ten aanzien
van Afghaanse asielzaken, die aflopen

op 15 september 2002, niet worden
verlengd. Voorts heeft de Minister
bericht dat het Kabinet heeft besloten
het categoriaal beschermingsbeleid
ten aanzien van asielzoekers van
Afghaanse nationaliteit te beëindigen.

Als gevolg van deze beëindiging
komen asielzoekers van Afghaanse
nationaliteit niet langer in aanmer-
king voor een verblijfsvergunning
asiel op grond van artikel 29, eerste
lid onder d, Vreemdelingenwet (onder
de oude wet voorwaardelijke vergun-
ningen tot verblijf ). Geldende ver-
blijfsvergunningen die op deze grond
zijn verleend worden ingetrokken. Dit
geldt eveneens voor verblijfsvergun-
ningen asiel verleend op grond van
artikel 29, eerste lid onder e en onder
f, Vreemdelingenwet, welke zijn gere-
lateerd aan een hoofdpersoon met een
verblijfsvergunning asiel op grond
van artikel 29, eerste lid onder d,
Vreemdelingenwet. Aanvragen van
vreemdelingen om een mvv ten
behoeve van gezinshereniging met een
Afghaanse houder van een verblijfs-
vergunning op grond van artikel 29,
eerste lid onder d, Vreemdelingenwet,
worden evenmin ingewilligd. 

Deze beleidswijziging ziet enkel toe
op de moratoria en het categoriale
beschermingsbeleid. Dit betekent dat
verblijfsvergunningen verleend op
grond van een andere dan voornoem-
de gronden niet zonder meer zullen
worden ingetrokken of aanvragen om
verlenging hiervan niet inwilligbaar
zijn. De korpschef dient derhalve
aanvragen om verlening van een ver-
blijfsvergunning asiel voor onbepaal-
de tijd van vreemdelingen die in het
bezit zijn van een verblijfsvergunning
op grond van artikel 29, eerste lid
onder a, b, of c, Vreemdelingenwet,
zoveel mogelijk conform het staande
beleid zelfstandig te behandelen.

Intrekking
De intrekking van geldende verblijfs-
vergunningen op grond van artikel
29, eerste lid onder d,
Vreemdelingenwet, en daarvan afhan-
kelijke verblijfsvergunningen, zal door

de IND zelfstandig ter hand worden
genomen. Deze zaken hoeven dus niet
te worden voorgelegd. 

Overigens, uit de beschikking in het
dossier van de vreemdeling kan wor-
den afgeleid op welke grond de ver-
blijfsvergunning is verleend. Indien de
vergunning tot verblijf onder de oude
wet na 1 april 2001 is omgezet in een
nieuwe verblijfsvergunning kan uit de
beschikking die is gemaakt onder de
oude wet worden afgeleid of de ver-
blijfsvergunning is gebaseerd op de
voormalige voorwaardelijke vergun-
ning tot verblijf. Deze voorwaardelij-
ke vergunning tot verblijf is thans
gelijk aan de verblijfsvergunning asiel
op grond van artikel 29, eerste lid
onder d, Vreemdelingenwet.

Verlening
Indien een asielzoeker, in het bezit
van een verblijfsvergunning asiel op
grond van onbepaalde tijd artikel 29,
eerste lid onder d, Vreemdelingenwet,
een aanvraag indient voor een ver-
blijfsvergunning asiel voor onbepaal-
de tijd, dan dient de korpschef de
aanvraag niet in te willigen, maar
deze aanvraag de IND toe te zenden.
Hiertoe dient de korpschef de aan-
vraag om verlening van de verblijfs-
vergunning asiel voor onbepaalde
tijd, het model M35-J met daarop het
IND-nummer, naar het IND-regio-
kantoor te verzenden waaronder hij
ressorteert. Het is hierbij niet nodig
om de bijbehorende stamkaart mee te
zenden. Dit geldt eveneens voor der-
gelijke aanvragen van personen met
een verblijfsvergunning asiel op grond
van artikel 29, eerste lid onder e en
onder f, Vreemdelingenwet, welke
verblijfsvergunning is gerelateerd aan
een hoofdpersoon met een verblijfs-
vergunning asiel op grond van artikel
29, eerste lid onder d,
Vreemdelingenwet.
Aanvragen om een verblijfsvergun-
ning asiel voor onbepaalde tijd van
asielzoekers in het bezit een verblijfs-
vergunning asiel voor bepaalde tijd
op grond van artikel 29, eerste lid
onder a, b, of c, Vreemdelingenwet,
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of daarvan afhankelijke verblijfsver-
gunningen op grond van artikel 29,
eerste lid onder e en f,
Vreemdelingenwet, behoeven niet te
worden voorgelegd. De korpschef
dient deze aanvragen zoveel mogelijk
zelfstandig behandelen. 

Mvv
Indien met een aanvraag om een
machtiging tot voorlopig verblijf het
verkrijgen van een verblijfsvergunning
asiel op grond van artikel 29, eerste
lid onder e, of f, Vreemdelingenwet,
wordt beoogd, of het verkrijgen van
een verblijfsvergunning regulier onder
de beperking verband houdend met
gezinshereniging, moet worden bezien
of de hoofdpersoon in bezit is van
een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd op grond van artikel 29,
eerste lid onder d, Vreemdelingenwet.
Wanneer in één van deze procedures
de hoofdpersoon in het bezit is van
een verblijfsvergunning verleend op
genoemde d-grond, dan dienen deze
aanvragen te worden toegezonden
aan de IND (Visadienst). Dit geldt
ook voor de procedures waarin de
hoofdpersoon een vergunning op
genoemde d-grond heeft en er ten
aanzien van de machtiging tot voor-
lopig verblijf reeds een positief advies
is gegeven door de IND (Visadienst),
maar er nog geen verblijfsvergunning
is verleend.

Overige aanvragen om een machti-
ging tot voorlopig verblijf, waarbij
verblijf wordt beoogd bij een hoofd-
persoon die in het bezit is van een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
op grond van artikel 29, eerste lid
onder a, b, of c, Vreemdelingenwet,
of een verblijfsvergunning voor onbe-
paalde tijd, dient de korpschef zo veel
mogelijk op de gebruikelijke wijze te
behandelen en doorgeleiden.

Door de IND zal vervolgens eerst
bij beschikking deze verblijfsvergun-
ning voor bepaalde tijd asiel, welke is
verleend op grond van artikel 29, eer-
ste lid onder d, Vw, worden ingetrok-
ken. Vervolgens kan zo spoedig
mogelijk daarna de mvv-aanvraag
worden afgewezen, aangezien de refe-
rent niet langer beschikt over een ver-
blijfsstatus die recht geeft op gezins-
hereniging.

Op deze manier wordt voorkomen
dat de gezinsleden Nederland inrei-
zen, leges moeten betalen, hier te
lande een begin maken met integreren
en vervolgens na een kort verblijf

Nederland weer dienen te verlaten,
terwijl reeds op voorhand al bekend
was dat de verblijfsvergunning van de
referent zou worden ingetrokken. Bij
de afwijzing van de mvv-aanvraag om
gezinshereniging is geen sprake van
inmenging in de zin van artikel 8
EVRM, aangezien het geen van de
gezinsleden is toegestaan in
Nederland te verblijven (zie paragraaf
B2/13.2.2 Vreemdelingencirculaire). In
deze gevallen wordt aan de redelijke
termijn voor het beslissen op de mvv-
aanvraag een andere invulling gege-
ven, namelijk 6 maanden.

Indien het gezinslid / de gezinsleden
reeds met een geldige machtiging tot
voorlopig verblijf Nederland zijn
ingereisd en een aanvraag heeft / heb-
ben ingediend om verlening van een
verblijfsvergunning, kan deze aan-
vraag, nadat de verblijfsvergunning
van de referent is ingetrokken, wor-
den afgewezen met een verwijzing
naar de gewijzigde omstandigheden
ten aanzien van de referent.

Indien het gezinslid / de gezinsleden
reeds beschikt / beschikken over een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
regulier onder een beperking verband
houdende met gezinshereniging bij
een houder van een verblijfsvergun-
ning voor bepaalde tijd asiel, verleend
op grond van artikel 29, eerste lid
onder d, Vw, kan deze verblijfsver-
gunning, nadat de verblijfsvergunning
van de referent is ingetrokken, wor-
den ingetrokken op grond van artikel
19 juncto artikel 18, eerste lid onder
f, Vw.

Uitreiking
Personen die in het bezit zijn gesteld
van een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd beschikken doorgaans
niet meer over een gemachtigde of
raadsman. De kennisgeving van het
voornemen om de verleende verblijfs-
vergunning in te trekken dient door
de korpschef aan de betrokken
vreemdeling te worden uitgereikt.
Indien uit het toezenden van het
voornemen van de IND aan de
korpschef blijkt dat deze het voorne-
men aan de vreemdeling moet uitrei-
ken, verdient het aanbeveling deze
uitreiking zo spoedig mogelijk te
laten plaatsvinden, opdat de vreemde-
ling zo snel mogelijk op de hoogte is
van het voornemen zijn verblijfsver-
gunning in te trekken en hij zijn
zienswijze kan indienen.

Documenten
Slechts na de beschikking tot intrek-
king van de verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd, of de afwijzing
van de verblijfsvergunning asiel voor
onbepaalde tijd, dient het afgegeven
Document III (model M75-C) te wor-
den ingenomen en tegelijkertijd voor
de duur van de eventuele vervolgpro-
cedure te worden vervangen door een
Document W (model M75-F). 

Verblijfsrechten
Tot deze beslissing behoudt de aan-
vrager dezelfde rechten met betrek-
king tot tewerkstelling als ware hij in
het bezit van de betreffende verblijfs-
vergunning. Vreemdelingen van wie
de verblijfsvergunning is ingetrokken
c.q. niet verlengd mogen zolang een
eventueel verzoek om voorlopige
voorziening aanhangig is dezelfde
werkzaamheden verrichten als onder
het regime van het ingetrokken ver-
blijfsdocument. Ten bewijze hiervan
wordt aan hen een inlegvel bij het
Document W verstrekt. 

Tot slot
Ik verzoek u dit TBV zo spoedig
mogelijk aan de chefs van de
Vreemdelingendiensten te doen toeko-
men. Deze regeling treedt in werking
twee dagen na publicatie in de
Staatscourant en werkt terug tot en
met 16 september 2002.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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