
Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 april 2004,
nummer 2004/9, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000.

DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE,DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE,DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE,DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE,

Gelet op de Vreemdelingenwet 2000 (Staatsblad 2000, 495), het Vreemdelingenbesluit
2000 (Staatsblad 2000, 497) en het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (Staatscourant
2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel I

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:

AAAA
Paragraaf A2/6.4.2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“Toegang wordt steeds verleend aan:

– vreemdelingen die in het bezit zijn van een geldig paspoort, waarin een geldige verblijfsvergunning
is aangetekend. Sinds 1 juni 1994 wordt deze aantekening niet meer in het paspoort geplaatst.

– vreemdelingen die in het bezit zijn van een geldig paspoort alsmede een Vreemdelingendocument
(zie model M75) voorzien van een afzonderlijke cijfercode. Deze cijfercode komt overeen met de
categorie vreemdelingen, waartoe de betrokkene behoort, namelijk:
cijfercode: categorie:
I verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier
II verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier
III verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel
IV verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel
EU/EER-onderdanen zijn in het bezit van een kaart met daarop de letters EU/EER.

Alle hierboven genoemde vreemdelingen zijn in geval van terugkeer naar Nederland
vrijgesteld van de visumplicht (bijlage 3, onder A, sub 1, Voorschrift Vreemdelingen).

Vanaf 1 april 2001 wordt het Vreemdelingendocument zoals dat werd verstrekt onder
de Vreemdelingenwet zoals die gold tot 1 april 2001 gefaseerd vervangen door het
nieuwe Vreemdelingendocument voorzien van de betreffende cijfercode.

De huidige Vreemdelingendocumenten (zie model M75) behouden hun geldigheid
tot de daarop vermelde datum. Deze documenten zijn voorzien van een lettercode,
waarbij de code overeen komt met de categorie vreemdelingen waartoe de
betrokkene behoort:
lettercode: categorie:
A vergunning tot vestiging
B toelating als vluchteling
C verblijf voor onbepaalde duur
D vergunning tot verblijf
E verblijfskaart EU/EER



F voorwaardelijke vergunning tot verblijf

Kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar
Inwonende kinderen beneden de twaalf jaar zijn meestal opgenomen in de
vergunning van hun ouders. Deze kinderen worden ook feitelijk in het bezit gesteld
van een vreemdelingendocument waaruit het verblijfsrecht blijkt (zie artikel 4.21,
tweede lid, Vreemdelingenbesluit).“

BBBB
Paragraaf A2/6.4.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“Aan vreemdelingen wordt in bepaalde gevallen toegestaan om in Nederland de
(definitieve) beslissing over hun verblijf af te wachten. Hieromtrent wordt door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een aantekening gesteld in het paspoort.
Zie voor deze aantekening artikel 4.34, eerste lid, onder c, Vreemdelingenbesluit.

Wanneer deze vreemdelingen Nederland verlaten en naderhand weer willen
terugkeren, moeten zij in beginsel voldoen aan de normale vereisten voor
binnenkomst en verblijf in Nederland (zie paragraaf 4).

Voor de grenscontrole gelden geen bijzondere regels, voor weigering van toegang aan
deze vreemdelingen moet echter een beslissing worden gevraagd aan de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND) (zie A6).

Wanneer deze vreemdelingen in het bezit zijn van een geldig paspoort, voorzien van
een geldig visum voor terugkeer (model M2-B), wordt steeds toegang verleend. In
verband met de grenscontrole is in dit geval het gestelde onder 6.4.2.2 van
overeenkomstige toepassing.”

CCCC
Paragraaf A3/1.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“Art. 4.17 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.17 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.17 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.17 Vreemdelingenbesluit:
1.1.1.1. De korpschef verstrekt periodiek ten minste de volgende gegevens aan Onze
Minister:

a.a.a.a.gegevens over de wijze van behandeling van aanvragen betreffende een verblijfsvergunning;

b.b.b.b.gegevens over het aantal en soort van de verleende verblijfsvergunningen;

c.c.c.c.gegevens over de uitzetting van vreemdelingen, en

d.d.d.d.gegevens over de uitvoering van het toezicht op vreemdelingen.

2.2.2.2. De bevelhebber van de Koninklijke marechaussee en, voorzover van toepassing, de
korpschef van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond verstrekken periodiek
ten minste de volgende inlichtingen aan Onze Minister:

a.a.a.a.gegevens over de toegangsweigering;

b.b.b.b.gegevens over de controle op de zorgplicht van vervoerders;

c.c.c.c.gegevens over de uitzetting van vreemdelingen, en

d.d.d.d.gegevens over de uitvoering van het toezicht op vreemdelingen.



De korpschef en de bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee geven de Minister
van Justitie de door hem gevraagde inlichtingen over de uitvoering van de
Vreemdelingenwet.”

DDDD
Paragraaf A3/2.3.4.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“Art. 2.3 Vreemdelingenbesluit:Art. 2.3 Vreemdelingenbesluit:Art. 2.3 Vreemdelingenbesluit:Art. 2.3 Vreemdelingenbesluit:
1.1.1.1. Onverminderd de overige terzake bij de Wet gestelde vereisten wordt op grond van
artikel 3, eerste lid, onder a, van de Wet, toegang tot Nederland niet geweigerd,
indien de vreemdeling in het bezit is van een geldig document voor
grensoverschrijding dat is voorzien van:

a.a.a.a.een geldig doorreisvisum, indien hij zich naar Nederland begeeft voor een doorreis, al dan

niet met een oponthoud van ten hoogste vijf dagen;

b.b.b.b.een geldig reisvisum, indien hij zich naar Nederland begeeft voor een verblijf van ten hoogste

drie maanden;

c.c.c.c.een geldige machtiging tot voorlopig verblijf, indien hij zich naar Nederland begeeft voor een

verblijf aldaar van langer dan drie maanden, of

d.d.d.d.een door Onze Minister afgegeven verklaring die aan hem recht geeft op terugkeer naar Nederland.

2.2.2.2. Een afzonderlijke geldige machtiging tot voorlopig verblijf, een reisvisum of een
doorreisvisum, wordt gelijkgesteld met een geldig document voor
grensoverschrijding, indien de vreemdeling tevens in het bezit is van het in deze
machtiging of in het visum vermelde document.

3.3.3.3. In afwijking van het eerste lid, onder c, wordt toegang niet geweigerd indien de
vreemdeling zich naar Nederland begeeft voor een verblijf van langer dan drie
maanden en hij in het bezit is van een geldig document voor grensoverschrijding
waarin de benodigde machtiging tot voorlopig verblijf ontbreekt, mits de
vreemdeling:

a.a.a.a.de nationaliteit bezit van één van bij ministeriële regeling aan te wijzen staten, of

b.b.b.b.behoort tot een bij ministeriële regeling aan te wijzen categorie.

4.4.4.4. Bij ministeriële regeling kan, ter uitvoering van een verdrag, dan wel een besluit
van een volkenrechtelijke organisatie, van het eerste lid worden afgeweken ten
gunste van vreemdelingen ten aanzien van het bezit van een document voor
grensoverschrijding.

Art. 2.4 Vreemdelingenbesluit:Art. 2.4 Vreemdelingenbesluit:Art. 2.4 Vreemdelingenbesluit:Art. 2.4 Vreemdelingenbesluit:
1.1.1.1. Aan de vreemdeling, die als passagier van een vliegtuig een vliegveld aandoet en in
wiens geldig document voor grensoverschrijding het voor binnenkomst in het
Beneluxgebied vereiste reisvisum of doorreisvisum met oponthoud ontbreekt, kan
toegang tot het Beneluxgebied worden verleend.



2.2.2.2. Toegang wordt slechts verleend, indien:

a.a.a.a.de onderbreking plaats vindt wegens van de wil van de vreemdeling onafhankelijke

omstandigheden;

b.b.b.b.hij van één van de in het derde lid van dit artikel bedoelde vliegvelden zal vertrekken;

c.c.c.c.hij in het bezit is van een geldig document voor grensoverschrijding en reisbiljetten op

grond waarvan zijn doorreis naar en zijn toegang tot het land van bestemming vaststaat, en

d.d.d.d.hij voldoet aan artikel 12, eerste lid, onder b en d, van de Wet.

3.3.3.3. De toegang wordt slechts verleend, indien de vreemdeling een bij ministeriële
regeling aangewezen vliegveld in Nederland aandoet, dan wel een daartoe
aangewezen vliegveld in België of Luxemburg.

4.4.4.4. De toegang wordt verleend voor de duur waarop de doorreis per eerstvolgende
gelegenheid kan worden voortgezet.

5.5.5.5. De vreemdeling die ten hoogste tweeënzeventig uren in het Beneluxgebied zal
verblijven, kan toegang worden verleend indien hij voldoet aan de voorwaarden,
genoemd in het tweede lid, onder b tot en met d, en het derde lid.

6.6.6.6. Het vijfde lid is niet van toepassing op:

a.a.a.a.onderdanen van bij ministeriële regeling aangewezen staten;

b.b.b.b.houders van reisdocumenten voor vreemdelingen of voor verdragsvluchtelingen;

c.c.c.c.de houder van een document voor grensoverschrijding dat is afgegeven door een regering

of een staat welke niet door Nederland is erkend;

d.d.d.d.de vreemdeling in wiens document voor grensoverschrijding door een buitenlandse autoriteit

een aantekening is gesteld waaruit blijkt dat het document niet geldig is voor een of meer

van de Beneluxlanden, maar uitsluitend voorzover het betreft de binnenkomst en het

verblijf in het land of de landen waarvoor het geldig document voor grensoverschrijding

niet geldig is verklaard.

7.7.7.7. Indien toegang wordt verleend, stelt de ambtenaar belast met de grensbewaking
ter plaatse in het geldig document voor grensoverschrijding van de vreemdeling een
aantekening, dan wel verstrekt hij aan de vreemdeling een afzonderlijke verklaring,
waaruit het verlenen van toegang blijkt.

8.8.8.8. Het model van de aantekening en verklaring, bedoeld in het zevende lid, wordt bij
ministeriële regeling vastgesteld.

Voor andere vreemdelingen is als document waarmee zij zich kunnen identificeren
aangewezen een ingevolge het bij of krachtens de Vreemdelingenwet voor het
hebben van toegang tot Nederland vereist geldig document voor grensoverschrijding



dan wel een geldig document voor grensoverschrijding waarin een geldig visum is
aangetekend. De voor het hebben van toegang tot Nederland vereiste documenten
voor grensoverschrijding zijn aangewezen bij artikel 2.3 Vreemdelingenbesluit.
Deze bepaling is niet alleen van toepassing op vreemdelingen aan wie gedurende de
vrije termijn verblijf is toegestaan, maar ook op vreemdelingen die illegaal in ons
land verblijven.

Voor transitpassagiers van vliegtuigen en zeeschepen geldt de speciale regeling van
artikel 2.4 Vreemdelingenbesluit c.q. 2.6 Vreemdelingenbesluit.

Voor vreemdelingen die in het bezit zijn van een verblijfsdocument van een andere
Schengen staat geldt dat zij zich voor ten hoogste drie maanden visumvrij in het
Schengengebied mogen verplaatsen. Zij dienen hierbij in het bezit te zijn van een
geldig reisdocument (artikel 21 Schengenuitvoeringsovereenkomst).”

EEEE

Paragraaf A3/3.5.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:Paragraaf A3/3.5.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:Paragraaf A3/3.5.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:Paragraaf A3/3.5.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“Zodra een vreemdeling zich bij de burgemeester van de gemeente van zijn woon- of
verblijfplaats meldt voor een aanvraag voor verlening van een vergunning tot verblijf,
dient deze hem voor onderzoek door te verwijzen naar de meest nabij gelegen
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Het onderzoek is voor de
vreemdeling kosteloos.
Voor deze verwijzing maakt  de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling
woon- of verblijfplaats heeft gebruik van een formulier (model M38).
Dit formulier wordt op verzoek door de Geneeskundig Hoofdinspecteur voor de
Volksgezondheid, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk, in de benodigde aantallen
kosteloos toegezonden. Op het formulier vult de burgemeester van de gemeente
waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft alle persoonsgegevens in die door
overlegging van het document voor grensoverschrijding en van eventuele andere
bescheiden kenbaar zijn geworden. Hij geeft het vervolgens als verwijzingsformulier
aan de te onderzoeken vreemdeling.
De te onderzoeken personen dienen te verschijnen bij de aangewezen GGD. Naast
het document voor grensoverschrijding dat zij bij de aanmelding bij de gemeente
hebben getoond, dienen zij het formulier aan de onderzoeksarts te overleggen.

De arts belast met het onderzoek zal het grensoverschrijdingsdocument van
betrokkene vergelijken met de gegevens op het formulier. De onderzoeksarts vult na
het onderzoek het formulier in en zendt het naar de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).

Het enkele feit dat bij de vreemdeling tuberculose aan de ademhalingsorganen is
geconstateerd, leidt er overigens niet toe dat de aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning wordt afgewezen. Indien de verklaring is ondertekend, wordt de
vergunning verleend. Gelet op de duur van de tuberculosebehandeling is het immers
niet opportuun om de bereidheid om mee te werken aan die behandeling eerst na
voltooiing van de behandeling vast te stellen.
Het niet verlenen van medewerking aan een onderzoek naar tuberculose of het niet
meewerken aan een medische behandeling van die ziekte kan op grond van het
bepaalde in artikel 16, eerste lid, onder e, Vreemdelingenwet reden zijn de aanvraag
tot een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14
Vreemdelingenwet af te wijzen respektievelijk in te trekken op grond van het feit dat
er onjuiste gegevens zijn verstrekt. “

FFFF
Paragraaf A3/3.8.3. Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“Art. 4.22 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.22 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.22 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.22 Vreemdelingenbesluit:
1. De documenten, bedoeld in artikel 4.21, eerste lid, onder a tot en met c, worden
door Onze Minister vervangen, indien:



a. de vreemdeling aan wie het document werd afgegeven, overeenkomstig artikel 4.44
aangifte heeft gedaan van vermissing, verlies of het voor identificatie ondeugdelijk
worden van dat document, en

b. Onze Minister heeft vastgesteld dat er gegronde redenen zijn om te veronderstellen
dat de aangifte naar waarheid is gedaan.

2. Onverminderd het eerste lid worden de documenten, bedoeld in artikel 4.21,
eerste lid, onder a, telkens vijf jaren na de afgifte ervan, vervangen.

Aanvragen met betrekking tot het vervangen of het vernieuwen van verblijfs-
documenten om redenen als genoemd in artikel 4.22, eerste lid, van het
Vreemdelingenbesluit kunnen met ingang van 1 december 2003 worden gezonden
naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De aanvrager kan daartoe
telefonisch via nummer 0900 – 1234561 (€ 0,10 p.m.) een aanvraagformulier (model
M83) aanvragen. Dit aanvraagformulier kan vervolgens, volledig ingevuld en
voorzien van alle benodigde bescheiden, worden geretourneerd naar het hieronder
vermelde adres van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND):

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
t.a.v. de afdeling verlengingen
Postbus 7029
8007 HA ZWOLLE.

De afgifte van documenten als bedoeld in artikel 4.21 Vreemdelingenbesluit (zowel
ingeval van vervanging als van vernieuwing), geschiedt door de burgemeester van de
gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

Documenten worden vervangen indien de vreemdeling aan wie het document werd
afgegeven overeenkomstig artikel 4.44 Vreemdelingenbesluit aangifte heeft gedaan
van vermissing, verlies of het voor identificatie ondeugdelijk worden van het
document (zie 3.8.2).

Wordt niet aanstonds tot afgifte van een nieuw document aan de vreemdeling
overgegaan dan verdient het aanbeveling een verklaring af te geven waaruit de
aangifte blijkt.”

G
Paragraaf A4/4.1.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“De vertrektermijn van vier weken (artikel 62, eerste lid Vreemdelingenwet) gaat in
nadat het rechtmatig verblijf op grond van artikel 8 Vreemdelingenwet is geëindigd.
De vreemdeling dient Nederland binnen deze termijn op eigen gelegenheid te
verlaten. Voldoet de vreemdeling niet aan deze verplichting, dan kan de uitzetting
aan de orde zijn. De uitzetting blijft echter achterwege als uit de wet het tegendeel
volgt (zie ook 4.3, 4.7 en 4.8).

Voor de vraag vanaf welk moment de vertrektermijn daadwerkelijk gaat lopen is van
belang of aan het instellen van bezwaar of administratief beroep opschortende
werking is verbonden. Indien dit het geval is, heeft de vreemdeling, zolang de
opschorting duurt, rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, onder h
Vreemdelingenwet, en gaat de vertrektermijn niet lopen. Na afloop van de
opschortende werking heeft de vreemdeling vier weken de tijd om Nederland uit
eigen beweging te verlaten.

Indien het verzoek om een voorlopige voorziening wordt afgewezen, wordt er niet
eerder dan vier weken daarna gebruikgemaakt van de bevoegdheid tot uitzetting.”



HHHH

Paragraaf C5/22.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“Art. 3.108 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.108 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.108 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.108 Vreemdelingenbesluit:
1. Het model van de aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in
de artikelen 28 en 33 van de Wet, wordt bij ministeriële regeling vastgesteld.

2. De aanvraag wordt door de vreemdeling of zijn wettelijk vertegenwoordiger in
persoon ingediend op een bij ministeriële regeling te bepalen plaats.

3. In afwijking van het tweede lid wordt, indien de vreemdeling rechtens de vrijheid
is ontnomen, de aanvraag ingediend op de plaats waar de vrijheidsontneming ten
uitvoer wordt gelegd.
(...).

Art. 3.109 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.109 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.109 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.109 Vreemdelingenbesluit:
Van de vreemdeling die te kennen geeft de aanvraag tot het verlenen van de
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 28 van de Wet, in te willen
dienen, worden door Onze Minister identificatiefoto’s vervaardigd en wordt een
dactyloscopisch signalement opgemaakt. De vreemdeling verleent hieraan zijn
medewerking.

Op grond van artikel 3.108, derde lid, Vreemdelingenbesluit wordt de asielaanvraag
ingediend op de plaats waar de vrijheidsontneming ten uitvoer wordt gelegd. Dat kan
een politiecel, een cel van de Koninklijke Marechaussee, een Huis van Bewaring of
een uitzetcentrum zijn.

Indien de vreemdeling in een cel van de Koninklijke Marechaussee of een
uitzetcentrum verblijft, neemt de Koninklijke Marechaussee de aanvraag in
ontvangst en zendt haar door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Ingeval de vreemdeling zich in een politiecel of een Huis van Bewaring bevindt, zal
de korpschef de aanvraag in ontvangst nemen en zorgdragen voor verzending aan de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dient de asielzoeker bij indiening van de
aanvraag op de hoogte te stellen van de mogelijkheid zich bij het eerste en nader
gehoor te doen bijstaan door een raadsman.

Nadat de korpschef op grond van artikel 3.109 Vreemdelingenbesluit
vingerafdrukken heeft afgenomen, dient het vingerafdrukkenformulier onmiddellijk
te worden gezonden aan de Divisie CRI van het KLPD, afdeling Dactyloscopie, te
Zoetermeer.

Het formulier dient te worden voorzien van het nummer van het Centraal Register
Vreemdelingen. Aan de voorzijde dient tevens de rubriek ‘ASIEL’ te worden
aangekruist.
De formulieren zijn te verkrijgen bij de administratie van de afdeling Dactyloscopie
van de Divisie CRI. Na onderzoek door de Divisie CRI worden eventuele ‘treffers’
gemeld aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst.”

IIII
Paragraaf C5/22.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“Art. 5.3 Vreemdelingenbesluit:Art. 5.3 Vreemdelingenbesluit:Art. 5.3 Vreemdelingenbesluit:Art. 5.3 Vreemdelingenbesluit:
1. De maatregel waarbij de bewaring op grond van artikel 59 van de Wet wordt
opgelegd wordt gedagtekend en ondertekend; de maatregel wordt met redenen
omkleed. Aan de vreemdeling op wie de maatregel betrekking heeft, wordt
onmiddellijk een afschrift daarvan uitgereikt.

2. Op de voortzetting van de bewaring op een andere grond is het eerste lid van
overeenkomstige toepassing.



Nadat de vreemdeling bij de desbetreffende korpschef een asielaanvraag heeft
ingediend, dient de korpschef onverwijld de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) hieromtrent in te lichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Model M56
(kennisgeving aanvraag verblijfsvergunning door een inbewaringgestelde
vreemdeling).

Het indienen van de asielaanvraag heeft, gelet op artikel 5.3, tweede lid,
Vreemdelingenbesluit, niet tot gevolg dat de vreemdelingenbewaring op grond van
artikel 59 Vreemdelingenwet om die enkele reden wordt opgeheven. Wel dient de
korpschef de grond van de inbewaringstelling zo spoedig mogelijk te wijzigen. Deze
maatregel dient, net zoals de inbewaringstelling zelf, te worden gemotiveerd en
uitgereikt aan de asielzoeker.
De asielzoeker verblijft vervolgens niet langer in bewaring op grond van artikel 59,
eerste lid, onder a, Vreemdelingenwet, maar op grond van artikel 59, eerste lid, onder
b, Vreemdelingenwet.”

JJJJ

Model M56 wordt toegevoegd.

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst en treedt in
werking met ingang van 13 april 2004.

Rijswijk, 5 april 2004.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,

P.W.A. Veld



TOELICHTINGTOELICHTINGTOELICHTINGTOELICHTING

ALGEMEEN

In verband met de herschikking van taken van de korpschef  en de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) in het kader van het project “Reguliere Toelating en
Intensivering Toezicht (RTIT)” zijn het Vreemdelingenbesluit en het Voorschrift
Vreemdelingen gewijzigd. (Voor een uitgebreide toelichting op de (achtergronden)
van de herschikking van taken en de daarmee noodzakelijkerwijs gepaard gaande
wijzigingen in wet- en regelgeving, zij verwezen naar de toelichting bij hoofdstuk B1
Vreemdelingencirculaire 2000 onder “Algemeen”).

Ingevolge het gewijzigde artikel 3.101, eerste lid, Vreemdelingenbesluit 2000 juncto
het gewijzigde artikel 3.10, eerste lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000, wordt de
aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, als
bedoeld in artikel 14 Vreemdelingenwet 2000, voortaan ingediend bij de
burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.
Ingevolge het gewijzigde artikel 3.10, tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000
wordt de aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning bedoeld in artikel 14 Vreemdelingenwet 2000, ingediend bij het
kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te Zwolle. De aanvraag tot
het verlenen van een verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 20 Vreemdelingenwet
2000, wordt ingediend bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) te Zwolle.

Voorts is voortaan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) exclusief bevoegd op
alle reguliere aanvragen te beslissen. De voorheen aan de korpschef ter zake
gemandateerde bevoegdheden zijn komen te vervallen.

Om de inhoud van het onderhavige hoofdstuk in overeenstemming te brengen met
de bovenvermelde wijzigingen, is aanpassing van enkele paragrafen noodzakelijk
gebleken.

ARTIKELSGEWIJS

A
De inhoud van deze paragraaf is in overeenstemming gebracht met de huidige tekst
van artikel 4.21 Vreemdelingenbesluit 2000. Dit artikel is bij besluit van 10 september
2003 gewijzigd. De voorheen geldende hoofdregel dat geen document aan kinderen
beneden de leeftijd van twaalf jaar wordt verstrekt en dat de verblijfsrechtelijke
positie op het document van de ouders wordt aangetekend, is in de praktijk
problematisch gebleken. Dat geldt met name indien de verblijfsstatus van de ouder
niet dezelfde is als die van het kind. In gevallen waarin bijvoorbeeld de ouder een
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en het kind een vergunning voor
bepaalde tijd heeft, kan de aantekening op het document van de ouder ten
onrechte de indruk wekken dat ook het kind houder is van een vergunning
voor onbepaalde tijd. Verder biedt het verblijfsdocument onvoldoende
ruimte om het aantal kinderen en hun personalia genoegzaam weer te
geven, hetgeen vanuit een oogmerk van het toezicht op vreemdelingen
ongewenst is en misbruik in de hand kan werken. Om die redenen worden
ook aan kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar zelfstandige documenten
verstrekt. Het gaat daarbij om de verblijfsdocumenten van het model I, II,
III, IV en EU/EER die aangeven dat de houder rechtmatig verblijf op grond
van een verblijfsvergunning of het gemeenschapsrecht heeft. Voor de
overige gevallen blijft de hoofdregel gelden dat aan jeugdige kinderen een
zelfstandige document wordt verstrekt, indien zij daarbij een redelijk
belang hebben.

Voor alle duidelijkheid dient te worden opgemerkt dat de onderhavige wijziging geen
direct verband houdt met de herschikking van taken van de korpschef  en de



Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in het kader van het project “Reguliere
Toelating en Intensivering Toezicht (RTIT).

B
Sedert 1 december 2003 kunnen zich bij het visaloket vreemdelingen melden, die een
aanvraag hebben ingediend als bedoeld in artikel 14 of 20 Vreemdelingenwet 2000 én
wier uitzetting gedurende een beslissing op bezwaar, beroep danwel hangende een
voorlopige voorziening achterwege blijft. Ter bevestiging hiervan worden zij in het
bezit gesteld van een Sticker Verblijfsaantekeningen Vervolgprocedures. De sticker
wordt in het reis- of identiteitsdocument van de vreemdeling geplaatst dan wel op
een inlegvel, voor zover plaatsing in een reis- of identiteitsdocument niet mogelijk of
wenselijk is. Deze passage wordt alsnog aangepast aan deze werkwijze.

C
In deze paragraaf is de tekst van artikel 4.17 Vreemdelingenbesluit 2000 opgenomen.
Aangezien dit artikel is gewijzigd, wordt ook de desbetreffende passage in de
Vreemdelingencirculaire 2000 aangepast.

D
In deze paragraaf is de tekst van artikel 2.3 Vreemdelingenbesluit 2000 opgenomen.
Aangezien dit artikel is gewijzigd, wordt ook de desbetreffende passage in de
Vreemdelingencirculaire 2000 aangepast.

E
De onderhavige paragraaf is aangepast aan het nieuwe werkproces met betrekking
tot het medisch onderzoek (onderzoek naar tuberculose aan de ademhalings-
organen), waarbij niet langer de korpschef, maar de ambtenaar burgerzaken of de
ambtenaar publiekszaken van de gemeente waar de vreemdeling woon- of
verblijfplaats heeft een rol vervult.

F
Vanaf 1 december 2003 dienen vreemdelingen die hun verblijfsdocumenten willen
vervangen om redenen als genoemd in artikel 4.22, eerste lid, Vreemdelingenbesluit
2000  zich te wenden tot de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hiertoe dient
een aanvraagformulier (M83) naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te
worden verzonden. De afgifte van de documenten zal vanaf 13 april 2004 geschieden
door de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats
heeft. Deze paragraaf is in overeenstemming gebracht met deze werkwijze.

G
Deze paragraaf bevatte een opsomming van gevallen waarin de korpschef zelfstandig
bevoegd was een om op een verblijfsaanvraag te beslissen. In deze gevallen kon de
korpschef ook zelfstandig beslissen om de vertrektermijn te verkorten. Aangezien de
korpschef niet meer bevoegd is om zelfstandig te beslissen op verblijfsaanvragen,
vervalt ook de bevoegdheid om de vertrektermijn te verkorten. Deze paragraaf is
hierop aangepast.

H, I en J
Met de taakoverdracht  van de korpschef aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) is het met ingang van 13 april 2004, feitelijk niet meer mogelijk om bij de
korpschef een aanvraag voor de verstrekking van een vergunning tot verblijf in te
dienen. Desondanks zijn er een aantal situaties denkbaar, waarbij een vreemdeling
alsnog bij de korpschef om verblijfsvergunning zal verzoeken. Het gaat hier onder
andere om de vreemdeling die van zijn vrijheid is beroofd en verblijvend in een
politiecel een aanvraag wil doen ter verkrijging van een vergunning tot verblijf.
Artikel 3.101, tweede lid, Vreemdelingenbesluit 2000 bepaalt namelijk dat indien de
vreemdeling rechtens de vrijheid is ontnomen, deze aanvraag moet worden
ingediend op de plaats waar de vrijheidsontneming ten uitvoer wordt gelegd. Een
dergelijke bepaling gold al voor het indienen van een asielaanvraag indien de
vreemdeling in bewaring was gesteld. In de onderhavige paragrafen is de procedure
met betrekking tot het indienen van een aanvraag tot het verlenen van een



verblijfsvergunning gedurende vreemdelingenbewaring verduidelijkt en aangepast
aan de nieuwe taakverdeling tussen de korpschef en de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,

P.W.A. Veld



Model M56 Kennisgeving aanvraag verblijfsvergunning door een
inbewaringgestelde vreemdeling

V-nummer:
IND-nummer:

Aan: de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
        Immigratie en Naturalisatiedienst (IND),
        Kantoor
        t.a.v. de contactpersoon asiel/regulier
        faxnummer: 

Hierbij deel ik u namens de korpschef /de Bevelhebber der koninklijke Marechaussee te ………………., mede,
dat op ……………… , door:

Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Geslacht:
Adres:
Postcode/plaats:

te  ……………………………. een aanvraag is ingediend voor een verblijfsvergunning asiel/regulier met als
doel: …………………………

•  Betrokkene is op grond van …………….in vreemdelingen bewaring gesteld;
•  behoort tot de categorie ………;
•  komt: niet/wel voor in HKS/OPS/NSIS ter zake …………..;
•  betrokkene is niet/wel in het bezit van een geldig reisdocument.
•  betrokkene is niet/wel op kort termijn uitzetbaar.

Contactpersoon bij de politie:
Naam:
Telefoonnummer:
Faxnummer:

In het belang van de te nemen maatregelen van vreemdelingen toezicht, verzoek ik om mij binnen 24 uur over
uw beslissing te berichten..

De korpschef/de Bevelhebber der koninklijke Marechausse,
Namens deze,

Handtekening en dienststempel.


