
Tussentijds Bericht
Vreemdelingencirculaire TBV 2003/35

Aan:
– De Korpschefs Politieregio’s
– De Korpsbeheerders Politieregio’s
– de Bevelhebber van de Koninklijke
Marechaussee

i.a.a:
– de voorzitter van het college van
Procureurs-Generaal

Onderdeel: Stafdirectie
Uitvoeringsbeleid
Datum: 11 augustus 2003
Ons kenmerk: HKUIT03-3673 (AUB)
Code: TBV 2003/35
Juridische achtergrond: B1/4.2.1
Vreemdelingencirculaire 2000
Geldigheidsduur: Een jaar, ingaand
twee dagen na publicatie in de
Staatscourant
Onderwerp: Leges en buiten behande-
ling stellen

Inleiding
Op grond van signalen uit de uitvoe-
ringspraktijk is behoefte gebleken aan
verduidelijking van de tekst van
B1/4.2.1 Vreemdelingencirculaire
2000. In paragraaf 4.2.1 ‘Herstel ver-
zuim’ wordt het bieden van herstel
verzuim in het kader van de behande-
ling van een aanvraag beschreven.
Omdat onderscheid gemaakt dient te
worden tussen herstel verzuim indien
de leges niet zijn voldaan en ander
verzuim, wordt de tekst van onderha-
vige paragraaf verduidelijkt. Dit
Tussentijds Bericht
Vreemdelingencirculaire voorziet hier-
in. 

Wijziging van B1/4.2.1
De tekst van de zesde alinea van
paragraaf B1/4.2.1 Vc 2000, begin-
nende met ‘Indien het gebrek wordt
hersteld …. tot en met .… wordt dan
een afwijzingsgrond.’ wordt vervan-
gen door de volgende tekst: 

‘Indien de leges zijn voldaan, maar
een ander gebrek niet wordt hersteld,
kan de aanvraag buiten behandeling
worden gelaten (artikel 4:5 Algemene
wet bestuursrecht). Indien hiertoe
wordt besloten dient de aanvrager
binnen vier weken na ommekomst
van de gegunde termijn, dan wel
nadat de aanvrager heeft gereageerd,
hiervan bij beschikking in kennis te
worden gesteld. Na ommekomst van
de hier genoemde termijn van vier
weken dient de aanvraag in behande-
ling te worden genomen. Het bedoel-
de, niet herstelde gebrek wordt dan
een afwijzingsgrond omdat niet is
aangetoond dat aan de voorwaarden
voor verlening, verlenging of wijzi-
ging is voldaan. 
Indien evenwel de leges niet zijn vol-
daan binnen de daartoe gegeven ter-
mijn, de gegeven termijn voor herstel
inbegrepen, wordt op grond van arti-
kel 24, tweede lid, Vreemdelingenwet
de aanvraag niet in behandeling
genomen, dan wel wordt het docu-
ment niet afgegeven. Artikel 24, twee-
de lid, Vreemdelingenwet schrijft
dwingend voor om van de bij artikel
4:5 Algemene wet bestuursrecht gege-
ven bevoegdheid om de aanvraag bui-
ten behandeling te laten, gebruik te
maken. De op grond van artikel 24,
tweede lid, Vreemdelingenwet gegeven
bevoegdheid om de aanvraag buiten

behandeling te laten, wordt gezien het
dwingende karakter van deze bepa-
ling en vanwege het ontbreken van
een afwijzingsgrond in de
Vreemdelingenwet wegens het niet
voldoen van leges, niet beperkt door
de in artikel 4:5 Algemene Wet
bestuursrecht genoemde termijn van
vier weken na ommekomst van de
gegunde termijn, dan wel nadat de
aanvrager heeft gereageerd.’

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst. 

Bovenstaande wijziging zal zo
spoedig mogelijk in een aanvulling op
de Vreemdelingencirculaire 2000 wor-
den verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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