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Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 april 2004,
nummer 2004/12, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000.

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 I

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf B2/1.1.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“1.1.1 Artikel 29, eerste lid, onder e en f, Vreemdelingenwet
Artikel 29, eerste lid, onder e en f, Vreemdelingenwet geeft regels met betrekking tot
gezinshereniging (niet: gezinsvorming) met een vreemdeling die houder is van een
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Indien wordt voldaan aan de
voorwaarden van artikel 29, eerste lid, onder e en f, Vreemdelingenwet kan aan de
daar genoemde gezinsleden een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel worden
verleend. Verwezen wordt naar de paragrafen C1/4.6 en C5/23. In de overige gevallen
zijn de regels over de verlening van de verblijfsvergunning regulier van toepassing op
gezinshereniging en gezinsvorming met een houder van een verblijfsvergunning
asiel.

Ingevolge artikel 29, eerste lid, onder e, Vreemdelingenwet komen de echtgeno(o)t(e)
en minderjarige kinderen van vreemdelingen die in het bezit zijn van een
asielvergunning voor bepaalde tijd eveneens in aanmerking voor een zodanige
vergunning indien zij gelijktijdig met deze vreemdeling Nederland zijn ingereisd dan
wel zijn nagereisd binnen drie maanden na verlening van de verblijfsvergunning aan
de hoofdpersoon.
Tot 1 april 2001 bestond een dergelijke mogelijkheid van gezinshereniging bij
vreemdelingen die hier te lande waren toegelaten als vluchteling eveneens. Deze
mogelijkheid was als beleidsregel neergelegd in de Vreemdelingencirculaire 1994. In
de beleidsregel werd een zogenoemde redelijke termijn voor nareis gehanteerd die in
de praktijk is ingevuld met zes maanden.

Het materiële recht van de Vreemdelingenwet 2000 heeft als regel onmiddellijke
werking. Zie in dit verband ook B1/5.5. Ten aanzien van de aanscherping van het
nareiscriterium (van zes naar drie maanden) is geen overgangsregeling in de
Vreemdelingenwet opgenomen.

Voor vreemdelingen die zich met deze aanscherping geconfronteerd zien, is besloten
alsnog een voorziening te treffen, gebaseerd op artikel 3.13, tweede lid,
Vreemdelingenbesluit.

In het kader van de hieronder uitgewerkte regeling kan een vreemdeling in
aanmerking komen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder
een beperking verband houdend met gezinshereniging, indien:

a. het betreft de echtgeno(o)t(e) en/of de minderjarige kinderen;
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b. de hoofdpersoon vóór 1 april 2001 in het bezit is gesteld van een A-status (die
inmiddels is omgezet in een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd);

c. de aanvraag om gezinshereniging (aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf of
aanvraag verblijfsvergunning dan wel de asielaanvraag) is ingediend tussen de drie
en zes maanden nadat de hoofdpersoon in het bezit is gesteld van een A-status en
uiterlijk vóór 1 juli 2001.

Vreemdelingen die in aanmerking komen voor verblijf op basis van de onderhavige
regeling worden derhalve niet in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning asiel
bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, onder e, Vreemdelingenwet.

Beoordeling
Aanvragen van vreemdelingen die onder deze regeling vallen, worden getoetst aan de
voorwaarden zoals omschreven in C1/4.6 en C5/23, afgezien van de nareistermijn
van drie maanden.

Bij inwilliging van de aanvraag om afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf
dient de vreemdeling erop te worden gewezen dat hij zich binnen drie dagen na
aankomst in Nederland in het kader van het vreemdelingentoezicht dient aan te
melden bij de korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente is
gelegen waar hij zijn woon- of verblijfplaats heeft (artikel 4.47
Vreemdelingenbesluit). Ter indiening van een aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder een beperking verband
houdende met gezinshereniging dient de vreemdeling zich vervolgens te vervoegen
bij de burgemeester van de gemeente waar hij woon- of verblijfplaats heeft of beoogt.

Tevens geldt voor deze categorie vreemdelingen dat de aanvraag tot het verlenen van
deze verblijfsvergunning niet wordt afgewezen wegens het ontbreken van een geldige
machtiging tot voorlopig verblijf, voorzover nodig, met toepassing van artikel 3.71,
vierde lid, Vreemdelingenbesluit.
Ook in die gevallen geldt het legesvereiste onverkort.

Nadat in dit kader een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd is verleend is
het gestelde in de hoofdstukken B1 en B2 onverkort van toepassing.”

B.

Paragraaf B2/3.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“3.2 De verklaring op grond van artikel 44, eerste lid onder k, Boek I BW

Als ten minste één van de aanstaande echtgenoten of geregistreerde partners niet de
Nederlandse nationaliteit bezit, mag de ambtenaar van de burgerlijke stand pas
meewerken aan het opmaken van een akte van huwelijksaangifte of een akte van
registratie van een partnerschap, en aan de voltrekking van een huwelijk of de
aangifte van registratie van een partnerschap, indien hij beschikt over een verklaring
van de korpschef. Dit lijdt uitzondering indien:

- de echtgenoten of geregistreerde partners aannemelijk kunnen maken dat zij
beiden buiten Nederland woonplaats hebben;

- de betrokken echtgenoot of geregistreerde partner die niet de Nederlandse
nationaliteit bezit, op grond van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (asiel
of regulier) in Nederland verblijft dan wel gemeenschapsonderdaan is;

- het huwelijk of geregistreerd partnerschap is voltrokken ten minste tien jaren vóór
de inschrijving in de GBA of de registratie in de registers van de burgerlijke stand te
's-Gravenhage en nog bestaat; of
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- het huwelijk of het geregistreerd partnerschap juridisch is geëindigd.

Naast de vermelding van de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling bevat
deze verklaring een advies van de korpschef aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand met het oog op diens beslissing om al dan niet medewerking te verlenen aan
het opmaken van een akte van huwelijksaangifte/aangifte van registratie van een
partnerschap dan wel de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie. Deze
verklaring heeft een geldigheidsduur van zes maanden. De Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) verschaft de korpschef schriftelijk informatie omtrent de
verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling, voor zover de korpschef niet zelf de
beschikking heeft over die informatie.

Ook ingeval de ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente 's-Gravenhage
wordt verzocht om inschrijving van een buiten Nederland gesloten huwelijk of
geregistreerd partnerschap in de onder hem berustende registers van de burgerlijke
stand, of de ambtenaar burgerzaken/publiekszaken wordt verzocht om inschrijving
van een buiten Nederland gesloten huwelijk of geregistreerd partnerschap in de GBA,
dient de desbetreffende ambtenaar te beschikken over deze verklaring.
De korpschef is in alle gevallen waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand of de
ambtenaar burgerzaken/publiekszaken om advies vraagt, verplicht om een
verklaring af te geven.
Het is voor de ambtenaar van de burgerlijke stand of de ambtenaar
burgerzaken/publiekszaken van groot belang dat de verklaring van de korpschef een
duidelijk advies bevat:

- Positief: als de korpschef van mening is dat er geen indicaties zijn die wijzen op
een eventueel schijnhuwelijk of –partnerschap;

- Negatief: als hij van mening is dat daarvoor wel indicaties zijn.

Een negatief advies dient te worden gemotiveerd en te worden vergezeld van een
ingevulde vragenlijst met eventuele waarnemingen van de korpschef die kunnen
duiden op een schijnhuwelijk of -partnerschap. Alleen een gemotiveerd negatief
advies kan de ambtenaar van de burgerlijke stand of de ambtenaar
burgerzaken/publiekszaken ondersteunen bij zijn beslissing om niet mee te werken
aan het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap dan wel
de registratie van een buiten Nederland gesloten huwelijk of partnerschap in de
onder hem berustende registers.”

C.

Pararaaf B2/3.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“3.4 Het model M46

De verklaring van de korpschef en de terugmeldberichten zijn opgenomen als model
M46. Het model M46 bestaat uit vier delen, te weten:

Deel A model M46-A: Door partijen te verstrekken gegevens
Dit betreft een overzicht van de personalia van de personen op wie de verklaring
betrekking heeft en, voorzover van toepassing, de kinderen, ook uit vorige relaties.
Het model M46-A wordt uitgereikt door de ambtenaar van de burgerlijke stand of de
ambtenaar burgerzaken/publiekszaken van de gemeente waar de aanvrager woon-
of verblijfplaats heeft. Onderdeel I is bestemd voor de aanvrager en onderdeel II voor
de andere partij. Beide partijen dienen het gedeelte van de vragenlijst dat op hen van
toepassing is na invulling van een datum te voorzien en te ondertekenen.

Vervolgens zendt de ambtenaar van de burgerlijke stand of de ambtenaar
burgerzaken/publiekszaken het model M46-A (waarop op de eerste pagina de
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gegevens betreffende de gemeente alsmede de onderdelen I en II zijn ingevuld en
ondertekend) tezamen met het model M46-B naar de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) ter invulling van de onderdelen I en II van het model M46-
B.

Deel B model M46-B: Door de Immigratie – en Naturalisatiedienst (IND) en de
korpschef te verstrekken gegevens
Dit deel bevat gegevens over de verblijfsrechtelijke positie van de aanvrager en van
de (aanstaande) echtgenoten of geregistreerde partners, alsmede het advies van de
korpschef.

Deel B bestaat uit de volgende onderdelen:
I + II: Gegevens met betrekking tot de verblijfsrechtelijke positie van partijen;
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vult op het model M46-B de gedeelten
onder I en II in.
III + IV: Het advies van de korpschef met een motivering: alleen in geval van een
negatief advies dient dit gemotiveerd te worden. Deel IV wordt gedagtekend en
ondertekend door de korpschef.
V: Vragenlijst met betrekking tot waarnemingen: ingeval van een negatief advies,
wordt tevens de vragenlijst ingevuld. Hierop worden vermeld de feiten en
omstandigheden van verblijfsrechtelijke aard en overige waarnemingen die op een
mogelijk schijnkarakter van het (voorgenomen) huwelijk kunnen duiden. Van belang
hierbij is dat de beoordeling of sprake is van een schijnkarakter van het
(voorgenomen) huwelijk, altijd op meerdere feiten en omstandigheden moet
berusten. Het enkele feit dat sprake is van een groot leeftijdsverschil tussen beide
(aanstaande) echtgenoten is bijvoorbeeld onvoldoende om te concluderen dat
sprake is van een schijnhuwelijk.
De vragenlijst is niet limitatief. Het formulier biedt bij punt 9 de ruimte om overige
waarnemingen beide (aanstaande) echtgenoten te vermelden.

De korpschef vult tevens op de eerste pagina van het model M46-A de op hem
betrekking hebbende gegevens in. Vervolgens zendt hij de ingevulde modellen M46-
A en 46-B naar de ambtenaar van de burgerlijke stand of de ambtenaar
burgerzaken/publiekszaken van de gemeente waar de aanvrager woon- of
verblijfplaats heeft.

Deel C model M46-C: Terugmeldformulier
De ambtenaar van de burgerlijke stand of de ambtenaar burgerzaken/publiekszaken
informeert de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over zijn beslissing met
behulp van deel C: Terugmeldbericht. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
stelt de korpschef op de hoogte van de beslissing van de ambtenaar van de
burgerlijke stand of de ambtenaar burgerzaken/publiekszaken. De korpschef draagt
zorg voor het verwerken van de informatie.

Deel D model M46-D: Afloopbericht procedure schijnhuwelijken
De ambtenaar van de burgerlijke stand of de ambtenaar burgerzaken/publiekszaken
informeert de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over de beslissing van de
rechter met behulp van deel D: Afloopbericht schijnhuwelijken. De Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) stelt de korpschef op de hoogte van de beslissing van de
rechter alsmede van de aan die beslissing ten grondslag liggende beweegredenen. De
korpschef draagt zorg voor het verwerken van de informatie.

Belang van registratie van de gegevens uit deel C en D
Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de wet is het van groot belang dat er
landelijk cijfermateriaal over het model M46 kan worden gegenereerd. Dit is alleen
mogelijk als de ambtenaar van de burgerlijke stand of de ambtenaar
burgerzaken/publiekszaken, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) én de
korpschef uitvoering geven aan de hiervóór beschreven werkzaamheden.”
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D.

Paragraaf B2/3.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“3.5 Procedure

Wie vraagt de verklaring aan?
De verklaring wordt aangevraagd door:

1. de (aanstaande) echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner die niet de
Nederlandse nationaliteit bezit, ook als hij/zij reeds beschikken over een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd;  of

2. de geregistreerde partners, indien zij beiden niet de Nederlandse
nationaliteit bezitten, ook als zij reeds beschikken over een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd;

3. de in Nederland verblijvende echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner,
indien degene ten behoeve van wie de verklaring wordt aangevraagd, geen
woonplaats heeft in Nederland.

Geen verklaring is vereist indien:

- de echtgenoten of geregistreerde partners aannemelijk kunnen maken dat zij
beiden buiten Nederland woonplaats hebben;

- de betrokken echtgenoot of geregistreerde partner die niet de Nederlandse
nationaliteit bezit, op grond van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (asiel
of regulier) in Nederland verblijft dan wel gemeenschapsonderdaan is;

- het huwelijk of geregistreerd partnerschap is voltrokken ten minste tien jaren vóór
de inschrijving in de GBA of de registratie in de registers van de burgerlijke stand te
's-Gravenhage en nog bestaat; of
- het huwelijk of het geregistreerd partnerschap juridisch is geëindigd.

Waar en wanneer dient de verklaring te worden aangevraagd?
De verklaring wordt aangevraagd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand of de
ambtenaar burgerzaken/publiekszaken van de gemeente waar (één van) de
(aanstaande) echtgenote(n) woonachtig (is)(zijn):

1. bij een voorgenomen huwelijk of registratie van een partnerschap;

2. bij inschrijving van een buiten Nederland gesloten huwelijk of geregistreerd
partnerschap in de GBA;

3. bij inschrijving van een buiten Nederland gesloten huwelijk of geregistreerd
partnerschap in de registers van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage; of

4. indien zes maanden verstreken zijn sedert de afgifte van een eerdere
verklaring.

Om er zorg voor te dragen dat de korpschef alle van belang zijnde feiten bij zijn
advies aan de ambtenaar van de burgerlijke stand of de ambtenaar
burgerzaken/publiekszaken betrekt, dienen betrokkenen bij het invullen van het
model M46-A een uittreksel uit de GBA over te leggen (artikel 28 Besluit Burgerlijke
Stand 1994). Dit uittreksel bevat onder meer historische huwelijks- en adresgegevens
en wordt met de modellen M46-A en M46-B (waarop zowel door de ambtenaar van
burgerlijke stand of de ambtenaar burgerzaken/publiekszaken als door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een aantal gegevens zijn ingevuld) aan de
korpschef gestuurd, die het uittreksel vervolgens tezamen met zijn advies retourneert
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aan de ambtenaar van de burgerlijke stand of de ambtenaar
burgerzaken/publiekszaken.

Verklaring van de korpschef
De korpschef stuurt de modellen M46-A en M46-B rechtstreeks naar de betreffende
ambtenaar van de burgerlijke stand of de ambtenaar burgerzaken/publiekszaken. Is
de periode gelegen tussen de datum van de afgifte van de verklaring en de datum van
de huwelijksvoltrekking of de voorgenomen registratie van het partnerschap langer
dan zes maanden, dan dient voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van het
partnerschap een nieuwe verklaring van de korpschef te worden overgelegd. De
verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling kan immers zijn gewijzigd.
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verschaft de korpschef schriftelijk
informatie omtrent de verblijfsrechtelijke positie van de aanvrager en de andere
partij, voorzover zij zelf over deze informatie beschikt en voorzover de korpschef niet
zelf de beschikking heeft over die informatie.

Beslissing ambtenaar van de burgerlijke stand of de ambtenaar
burgerzaken/publiekszaken
Op basis van de hem bekende feiten en omstandigheden en het advies van de
korpschef neemt de ambtenaar een beslissing. Komt de ambtenaar van de
burgerlijke stand tot de conclusie dat sprake is van een schijnhuwelijk of -
partnerschap, dan weigert hij mee te werken aan het opmaken van een akte van
huwelijksaangifte/aangifte registratie van een partnerschap, aan het voltrekken van
het huwelijk/het registreren van een partnerschap, óf weigert de ambtenaar van de
burgerlijke stand te 's-Gravenhage de inschrijving van het buiten Nederland gesloten
huwelijk/geregistreerd partnerschap in de onder hem berustende registers van de
burgerlijke stand. Betrokkenen kunnen hiertegen beroep instellen bij de rechter op
grond van artikel 27 Boek 1 BW. Is de ambtenaar burgerzaken/publiekszaken
vanwege het schijnkarakter van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap niet
voornemens gevolg te geven aan het verzoek om inschrijving van een buiten
Nederland gesloten huwelijk of geregistreerd partnerschap in de GBA, dan stelt hij
betrokkenen hiervan in kennis en biedt hij hun de mogelijkheid hun zienswijze naar
voren te brengen (artikel 83 Wet GBA). Weigert de ambtenaar
burgerzaken/publiekszaken ook na het vernemen van de zienswijze van beide
partijen tot inschrijving over te gaan, dan kunnen partijen tegen deze weigering
beroep indienen bij de rechter.

Terugmelding beslissing ambtenaar
In alle gevallen waarin de korpschef een verklaring afgeeft, informeert de ambtenaar
van de burgerlijke stand/GBA-ambtenaar door tussenkomst van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) de korpschef over zijn beslissing via deel C:
Terugmeldformulier. Wordt tegen de weigering beroep ingesteld bij de rechter, dan
informeert de desbetreffende ambtenaar, nadat de rechterlijke beschikking kracht
van gewijsde heeft gekregen, de korpschef door tussenkomst van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) over de beslissing van de rechter met behulp van deel D
model M46-D: Afloopbericht procedure schijnhuwelijken.

Registratie van terugmeldberichten.
De korpschef draagt zorg voor registratie van de gegevens, vermeld op deel C model
M46-C: Terugmeldbericht en deel D model M46-D: Afloopbericht procedure
schijnhuwelijken.”
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E.

Paragraaf B2/3.6 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“3.6 Stuiting door het Openbaar Ministerie

Stuiting is het recht om zich te verzetten tegen de sluiting van een huwelijk of de
registratie van een partnerschap. Op grond van artikel 53 lid 3 Boek 1 BW is het
Openbaar Ministerie bevoegd om een voorgenomen huwelijk of geregistreerd
partnerschap te stuiten wegens strijd met de openbare orde, indien het huwelijk of
geregistreerd partnerschap wordt aangegaan met het oog op de verkrijging van een
verblijfsvergunning voor Nederland van één van de aanstaande echtgenoten of
geregistreerde partners. Voordat tot stuiting wordt overgegaan, verzamelt het
Openbaar Ministerie de hiervoor benodigde informatie. Een kopie van deel B en
overige waarnemingen van de korpschef spelen hierbij een belangrijke rol.
Indien een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gestuit, wordt de korpschef
door tussenkomst van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) via deel C:
Terugmeldformulier hierover geïnformeerd.

F.

Paragraaf B2/4.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.2 Duurzame en exclusieve relatie

De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd wordt niet op grond van een
relatie verleend, indien de vreemdeling niet een duurzame en exclusieve relatie
onderhoudt met de in Nederland gevestigde hoofdpersoon. Van een duurzame en
exclusieve relatie is sprake indien de (homo- of heteroseksuele) relatie in voldoende
mate met een huwelijk op één lijn is te stellen.

Het bestaan van een duurzame en een exclusieve relatie kan worden aangetoond
door de ondertekening van een relatieverklaring door beide partners (model M42).
Door de ondertekening van die schriftelijke verklaring verklaren de vreemdeling en
de hoofdpersoon feitelijk samen te (gaan) wonen en een duurzame en exclusieve
relatie te onderhouden. Dat geldt evenzeer indien de vreemdeling zich erop beroept
aanspraken te ontlenen aan artikel 3.13 t/m 3.22 Vreemdelingenbesluit. Het gaat
daarbij om een beleidsregel omtrent de vaststelling van feiten.

Deze verklaring vormt geen onweerlegbaar bewijs. De aanvraag wordt, ongeacht de
ondertekening van de relatieverklaring, afgewezen indien aannemelijk is dat sprake
is van een schijnrelatie. Dit is een relatie die wordt aangegaan met als enig oogmerk
een vreemdeling die nog niet (of niet meer) over een verblijfsrecht in Nederland
beschikt alsnog een verblijfsrecht te verschaffen. Aanwijzingen dat sprake is van een
schijnrelatie zijn onder meer:

- verklaringen van de betrokken partners, samen of afzonderlijk, waaruit de intentie
van een schijnrelatie blijkt, of waaruit tegenstrijdigheden zijn af te leiden, die een
dergelijke conclusie rechtvaardigen;

- betrouwbare verklaringen van derden; en

- de vaststelling bij proces-verbaal dat de betrokken partners niet samenwonen of
geen gemeenschappelijke huishouding voeren.”
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G.

Paragraaf B2/5.3.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“5.3.3. Klemmende redenen van humanitaire aard

Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning
voor voortgezet verblijf op grond van B2/5.3.1 of B2/5.3.2 kan op grond van
klemmende redenen van humanitaire aard voortgezet verblijf worden
toegestaan (artikel 3.52 Vreemdelingenbesluit). In individuele gevallen, waarin
niet aan de voorwaarden voor voortgezet verblijf wordt voldaan, wordt altijd
bezien of het voortgezet verblijf moet worden aanvaard op grond van
klemmende redenen van humanitaire aard.

Indien de (huwelijks)relatie op grond waarvan het verblijf was toegestaan
binnen drie jaar na verblijfsaanvaarding en anders dan door overlijden, is
verbroken, wordt voortgezet verblijf toegestaan, indien er sprake is van een
combinatie van klemmende redenen van humanitaire aard die daartoe
aanleiding geven. De beoordeling of in het concrete geval op grond van een
dergelijke combinatie van klemmende redenen van humanitaire aard in het
voortgezet verblijf van de vreemdeling behoort te worden berust, is aan de
Minister.

Klemmende redenen van humanitaire aard kunnen zijn gelegen in:

1. de situatie van alleenstaande vrouwen in het land van herkomst;

2. de maatschappelijke positie van vrouwen in het land van herkomst;

3. de vraag of in het land van herkomst een naar maatstaven van dat land
aanvaardbaar te achten opvang aanwezig is;

4. de zorg die de vrouw/ouder heeft voor kinderen die in Nederland zijn
geboren of een opleiding volgen; en

5. aantoonbaar ondervonden (seksueel) geweld binnen de familie.

De vreemdeling die zich hierop beroept, geeft aan welke klemmende redenen
van humanitaire aard naar zijn mening tot aanvaarding van zijn voortgezet
verblijf dienen te leiden en onderbouwt zijn beroep met ter zake relevante
gegevens en bescheiden. Het is nadrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid van
de vreemdeling om bij het indienen van de aanvraag om voortgezet verblijf aan
te geven dat er sprake is van een dergelijke combinatie van factoren, en die met
ter zake relevante gegevens en bescheiden te onderbouwen. Hij is daartoe de
meest gerede partij. Indien het beroep op klemmende redenen van humanitaire
aard niet of niet afdoende met terzake relevante gegevens en bescheiden is
onderbouwd bij het indienen van de aanvraag om voortgezet verblijf, stelt de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de vreemdeling in de gelegenheid dit
gebrek te herstellen. In beginsel wordt de vreemdeling hiertoe een termijn van
twee weken gegund. Bij de beoordeling van het beroep op klemmende redenen
van humanitaire aard, wordt altijd een belangenafweging gemaakt, waarbij de
belangen van de vreemdeling worden afgewogen tegen die van de staat.”
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H.

Paragraaf B2/6.5.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“6.5.4 Correctie van de geboortedatum

Het kan zich voordoen dat van een vreemdeling die voor gezinshereniging naar
Nederland is gekomen de bij de gemeente en Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) bekende geboortedatum door de autoriteiten van het land van herkomst blijkt
te zijn gecorrigeerd.

Nederlandse overheidsinstanties zijn in beginsel gehouden een in het buitenland
door een beslissing van een daartoe bevoegde rechterlijke autoriteit tot stand
gekomen correctie van een geboortedatum in een stuk van de burgerlijke stand te
erkennen.
Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand of de ambtenaar
burgerzaken/publiekszaken van de gemeente waar de vreemdeling woon- of
verblijfplaats heeft, op grond hiervan overgaat tot correctie van de geboortedatum
van de vreemdeling, meldt hij dit via een GBA-bericht aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).

Indien hij daarentegen niet overgaat tot deze correctie en er gerede twijfel mogelijk is
aan de juistheid van de door de autoriteiten in het land van herkomst gecorrigeerde
geboortedatum van de vreemdeling, dan zal dit bij de behandeling door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van de aanvraag nader worden onderzocht.
Daartoe dient te worden beschikt over een kopie van de door de vreemdeling
overgelegde documenten met betrekking tot de correctie van de geboortedatum.”

I.

Paragraaf B2/9.3.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“9.3.3 Klemmende redenen van humanitaire aard

Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor
voortgezet verblijf op grond van B2/9.3.1 of B2/9.3.2, kan op grond van klemmende
redenen van humanitaire aard voortgezet verblijf worden toegestaan (artikel 3.52
Vreemdelingenbesluit). In individuele gevallen, waarin niet aan de voorwaarden voor
voortgezet verblijf wordt voldaan, wordt altijd bezien of het voortgezet verblijf moet
worden aanvaard op grond van klemmende redenen van humanitaire aard.
Schrijnende gevallen komen direct na de feitelijke verbreking van de feitelijke
gezinsband in aanmerking voor de zelfstandige verblijfsvergunning voor voortgezet
verblijf.

Indien de gezinsband op grond waarvan verblijf in het kader van verruimde
gezinshereniging was toegestaan binnen drie jaar na verblijfsaanvaarding en anders
dan door overlijden, is verbroken, wordt voortgezet verblijf toegestaan, indien er
sprake is van een combinatie van klemmende redenen van humanitaire aard die
daartoe aanleiding geven. De beoordeling of in het concrete geval op grond van een
dergelijke combinatie van klemmende redenen van humanitaire aard in het
voortgezet verblijf van de vreemdeling behoort te worden berust, is aan de Minister.

De vreemdeling die zich hierop beroept, geeft aan welke klemmende redenen van
humanitaire aard naar zijn mening tot aanvaarding van zijn voortgezet verblijf
dienen te leiden en onderbouwt zijn beroep met terzake relevante gegevens en
bescheiden. Het is nadrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling
om bij het indienen van de aanvraag om voortgezet verblijf aan te geven dat er sprake
is van een dergelijke combinatie van factoren, en die met terzake relevante gegevens
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en bescheiden te onderbouwen. Hij is daartoe de meest gerede partij. Indien het
beroep op klemmende redenen van humanitaire aard niet of niet afdoende met
terzake relevante gegevens en bescheiden is onderbouwd bij het indienen van de
aanvraag om voortgezet verblijf, stelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de
vreemdeling in de gelegenheid dit gebrek te herstellen. In beginsel wordt de
vreemdeling hiertoe een termijn van twee weken gegund. Bij de beoordeling van het
beroep op klemmende redenen van humanitaire aard, wordt altijd een
belangenafweging gemaakt, waarbij de belangen van de vreemdeling worden
afgewogen tegen die van de staat.”

J.

Paragraaf B2/11.3.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“11.3.2 Klemmende redenen van humanitaire aard

Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor
voortgezet verblijf op grond van B2/11.3.1, kan op grond van klemmende redenen
van humanitaire aard voortgezet verblijf worden toegestaan (artikel 3.52
Vreemdelingenbesluit). In individuele gevallen, waarin niet aan de voorwaarden voor
voortgezet verblijf wordt voldaan, wordt altijd bezien of het voortgezet verblijf moet
worden aanvaard op grond van klemmende redenen van humanitaire aard.

Indien binnen drie jaar na verblijfsaanvaarding, niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden van het ouderenbeleid (B2/10), wordt voortgezet verblijf toegestaan,
indien er sprake is van een combinatie van klemmende redenen van humanitaire
aard die daartoe aanleiding geven. De beoordeling of in het concrete geval op grond
van een dergelijke combinatie van klemmende redenen van humanitaire aard in het
voortgezet verblijf van de vreemdeling behoort te worden berust, is aan de Minister
van Justitie.

De vreemdeling die zich hierop beroept, geeft aan welke klemmende redenen van
humanitaire aard naar zijn mening tot aanvaarding van zijn voortgezet verblijf
dienen te leiden en onderbouwt zijn beroep met terzake relevante gegevens en
bescheiden. Het is nadrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling
om bij het indienen van de aanvraag om voortgezet verblijf aan te geven dat er sprake
is van een dergelijke combinatie van factoren, en die met terzake relevante gegevens
en bescheiden te onderbouwen. Hij is daartoe de meest gerede partij. Indien het
beroep op klemmende redenen van humanitaire aard niet of niet afdoende met
terzake relevante gegevens en bescheiden is onderbouwd bij het indienen van de
aanvraag om voortgezet verblijf, stelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de
vreemdeling in de gelegenheid dit gebrek te herstellen. In beginsel wordt de
vreemdeling hiertoe een termijn van twee weken gegund. Bij de beoordeling van het
beroep op klemmende redenen van humanitaire aard, wordt altijd een
belangenafweging gemaakt, waarbij de belangen van de vreemdeling worden
afgewogen tegen die van de staat.”

K.

Paragraaf B2/12.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“12.2 Hoofdregel

Als beleidsregel geldt dat de staat van personen wordt aangetoond aan de hand
van officiële gelegaliseerde bescheiden. Indien niet-gelegaliseerde documenten
worden overgelegd, dienen deze alsnog te worden gelegaliseerd. De vreemdeling
draagt zorg voor legalisatie van buitenlandse stukken betreffende de staat van
personen. Dat is ook het geval indien de vreemdeling zich er op beroept
aanspraak te ontlenen aan artikel 3.13 t/m 3.22 Vreemdelingenbesluit of artikel
3.23 Vreemdelingenbesluit. Het gaat daarbij om een beleidsregel omtrent de
vaststelling van feiten.
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Indien er aanwijzingen bestaan dat het gelegaliseerde document inhoudelijk
onjuist is, beslist de IND aan de hand van de ter beschikking staande gegevens of
het document wordt doorgeleid naar het Minister van Buitenlandse Zaken met
het verzoek om een verificatieonderzoek. De termijn van het geven van een
beslissing wordt met een termijn van maximaal zes maanden opgeschort.

Op de hoofdregel dat buitenlandse bescheiden met betrekking tot de staat van
personen moeten worden gelegaliseerd alvorens zij kunnen dienen als basis
voor besluitvorming, bestaan de nodige uitzonderingen.
Deze uitzonderingen zijn gebaseerd op de circulaire van de Staatssecretaris van
Justitie (mede namens de Ministers van Buitenlandse Zaken en Grote Steden- en
Integratiebeleid) van 12 januari 2000 (kenmerk 5001966/99/6).”

L.

Paragraaf B2/12.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“12.5 Bewijsnood.

Van de voorwaarde van het overleggen van uit het buitenland afkomstige
gelegaliseerde documenten kan voorts worden vrijgesteld de persoon die wegens
bewijsnood niet in staat is dergelijke documenten over te leggen. Indien geen sprake
is van bewijsnood, wordt geen vrijstelling verleend. Indien wel sprake is van
bewijsnood, kan de afstammingsrelatie middels DNA-onderzoek worden
aangetoond. Indien door middel van  het DNA-onderzoek de afstammingsrelatie is
aangetoond, kan de vrijstelling worden verleend.

Om dergelijke bewijsnood aan te nemen is vooraf overleg met het Ministerie van
Buitenlandse Zaken noodzakelijk door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Indien betrokkene stelt geen documenten te kunnen overleggen, maar ingevolge de
circulaire inzake legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende
de staat van personen wel gelegaliseerde documenten dient te overleggen, verzoekt
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het ministerie van Buitenlandse Zaken
om nadere informatie ter zake.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stelt op grond van de door het
ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte informatie vast of de door betrokkene
overgelegde documenten alsnog kunnen worden gelegaliseerd en/of geverifieerd.
Indien dit niet het geval is, wordt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst(IND)
beoordeeld of er sprake is van bewijsnood, alvorens zij beslist op de aanvraag. Indien
dit wél het geval is wordt de vreemdeling verzocht alsnog zorg te dragen voor de
legalisatie en/of verificatie van de overgelegde documenten.

Alleen indien het documentenonderzoek geen uitsluitsel biedt wordt betrokkene
gewezen op de mogelijkheid van DNA-onderzoek teneinde vast te stellen of er sprake
is van een biologische afstammingsrelatie zoals door betrokkene is verklaard.

M.  Paragraaf B2/12.6 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“12.6 Toepassing DNA-onderzoek

In het geval van aanvragen waarbij door legalisatieplichtige vreemdelingen geen
documenten zijn overgelegd, neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
terzake contact op met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uit de informatie van
het ministerie van Buitenlandse Zaken kan blijken dat er sprake is van bewijsnood
voor betrokkene. In dat geval wijst de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
betrokkene op de mogelijkheid van DNA-onderzoek ten einde vast te stellen of er
sprake is van een biologische afstammingsrelatie.
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Betrokkene wordt derhalve slechts op de mogelijkheid van DNA-onderzoek gewezen
in het geval er sprake is van uit beide ouders of uit één van beide ouders geboren
kinderen en nadat is vastgesteld dat betrokkene aantoonbaar in bewijsnood verkeert
met betrekking tot de te overleggen documenten.

Als de afstammingsrelatie door het DNA-onderzoek wordt bevestigd en aan alle
overige voorwaarden wordt voldaan, wordt de aanvraag ingewilligd, tenzij overigens
bekend geworden gegevens zich tegen inwilliging verzetten.

Deelname aan DNA-onderzoek geschiedt op vrijwillige basis. Indien de aanvrager
geen gebruik maakt van de mogelijkheid van DNA-onderzoek, zal op grond van de
beschikbare gegevens een beslissing worden genomen over de aanvraag.

Als de aanvrager instemt met een DNA-test ten behoeve van de door hem of haar
aangegeven gezinsleden en met het gebruik van de uitslag van DNA-onderzoek in de
procedure in kwestie, dient betrokkene een bijdrage ter uitvoering van DNA-onder-
zoek te storten op rekening van het laboratorium waar het DNA-onderzoek zal
worden verricht. De hoogte van de bijdrage wordt afgeleid van het aantal te
onderzoeken kinderen:

aantal te onderzoeken kinderen Hoogte bijdrage
één kind EUR 199,66 (440 gulden)
twee kinderen EUR 263,19 (580 gulden)
drie kinderen EUR 326,72 (720 gulden)
vier kinderen EUR 390,25 (860 gulden)
etc. etc.

De aanvrager dient de gezinsleden in het buitenland te informeren dat zij zich
moeten melden bij de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging. De in het
buitenland verblijvende echtgeno(o)t(e) of partner van de referent die om DNA-
onderzoek heeft verzocht, wordt door de Nederlandse diplomatieke
vertegenwoordiging in kennis gesteld van de door de referent in het
aanvraagformulier voor DNA-onderzoek verstrekte gegevens over de relatie tussen
de ouders en de kinderen voor wie overkomst naar Nederland wordt gevraagd. De
echtgeno (o)te of partner legt ter zake van de juistheid van de door de referent
verstrekte gegevens een verklaring af, die door de Nederlandse diplomatieke
vertegenwoordiging schriftelijk wordt vastgelegd en door betrokkene wordt
ondertekend.
De gezinsleden van de aanvrager tekenen aldaar een verklaring van geen bezwaar
met betrekking tot DNA-onderzoek. Het DNA-materiaal wordt afgenomen door een
medisch gekwalificeerd persoon in aanwezigheid van een medewerker van de
Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging en wordt door de diplomatieke
vertegenwoordiging verzonden naar het laboratorium waar het DNA-onderzoek zal
worden verricht.

Het DNA-materiaal van de aanvrager in Nederland wordt in een van de in de ‘Circu-
laire legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat
van personen’ genoemde geaccrediteerde laboratoria in Nederland afgenomen, dan
wel op een door dat laboratorium aangewezen plaats, door een medische
gekwalificeerde in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het laboratorium.

De uitslag van het DNA-onderzoek biedt een zekerheid met betrekking tot het
bestaan van een biologische afstammingsrelatie van ten minste 99,99 % in het geval
van beide ouders DNA-materiaal beschikbaar is, en ten minste 99,9% in het geval van
één ouder DNA-materiaal beschikbaar is. De Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) informeert de aanvrager over de uitslag van het DNA-onderzoek.”
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Indien de uitslag voor betrokkene positief is wordt de bijdrage door de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND) aan betrokkene terugbetaald. Indien de uitslag negatief
is, vindt er geen restitutie plaats.

Het DNA-materiaal wordt door het laboratorium vernietigd nadat de beslissing in de
procedure in het kader waarvan het DNA-materiaal is afgenomen, onherroepelijk is
geworden. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geeft daartoe een
schriftelijke aanwijzing aan het laboratorium.”

N

Het model M46-B wordt vervangen door het nieuwe model M46-B, dat als bijlage is
toegevoegd.

O

Het model M46-C wordt vervangen door het nieuwe model M46-C, dat als bijlage is
toegevoegd.

P

Het model M46-D wordt vervangen door het nieuwe model M46-D, dat als bijlage is
toegevoegd.

Artikel 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 (IND),

P.W.A. Veld
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TOELICHTING  BIJ WIJZIGING 2004/12

ALGEMEEN

In verband met de herschikking van taken van de korpschef en de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) in het kader van het programma “Reguliere Toelating en
Intensivering Toezicht (RTIT)” zijn het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift
Vreemdelingen gewijzigd 2000. (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 van de Vreemdelingencirculaire 2000 onder “Algemeen”).

Ingevolge het gewijzigde artikel 3.101, eerste lid, Vreemdelingenbesluit 2000 juncto
het nieuwe artikel 3.33a, eerste lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000, wordt de
aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, als
bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000, voortaan ingediend bij de
burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.
Ingevolge het nieuwe artikel 3.33b Voorschrift Vreemdelingen 2000 wordt de
aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning
bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet, ingediend bij het kantoor van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te Zwolle. De aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 20 van de Vreemdelingenwet, wordt
eveneens ingediend bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst(IND)
te Zwolle. Dit is geregeld in het nieuwe artikel 3.33c Voorschrift Vreemdelingen 2000.

Voorts is voortaan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) exclusief bevoegd op
alle reguliere aanvragen te beslissen. De voorheen aan de korpschef terzake
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.

Verder is het in verband met de overdracht van de reguliere toelatingstaken
noodzakelijk gebleken het werkproces inzake de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken
nieuw in te richten, zonder daarbij afbreuk te doen aan de wettelijke verplichtingen
van de korpschef in deze.

ARTIKELSGEWIJS

A

Voorheen werd de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd ingediend bij de korpschef van het regionale politiekorps waarin de
gemeente is gelegen waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft. Voortaan
wordt een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of
verblijfplaats heeft. In de praktijk wordt de aanvraag in ontvangst genomen door de
ambtenaar burgerzaken of de ambtenaar publiekszaken. De korpschef vervult hierbij
géén rol meer.
Het vorenstaande laat onverlet dat de vreemdeling zich binnen drie dagen na
aankomst in Nederland dient aan te melden bij de korpschef van het regionale
politiekorps waarin de gemeente waar hij woon- of verblijfplaats wil kiezen is gelegen
(artikel 4.47 Vreemdelingenbesluit). Dit betreft een wettelijke verplichting in het
kader van toezicht.

B, C, D en E

Voor een effectieve uitvoering van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken is een goede
samenwerking vereist tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand/ambtenaar
belast met het bijhouden van de Gemeentelijke Basis Administratie en de korpschef.
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In het kader van de overdracht van toelatingstaken is geen wijziging beoogd ten
aanzien van de rol die de korpschef in deze vervult. Wél bestaat aanleiding de
onderhavige paragrafen aan te passen voor wat betreft het werkproces in deze, met
name voor wat betreft de verkrijging van verblijfsrechtelijke gegevens die de
korpschef nodig heeft teneinde zijn taken in het kader van de Wet Voorkoming
Schijnhuwelijken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Thans kunnen deze gegevens worden gegenereerd uit de geautomatiseerde
vreemdelingenadministratie, DVAS. Het systeem DVAS komt echter te vervallen.
Teneinde de korpschef desondanks in de gelegenheid te stellen uitvoering te kunnen
geven aan zijn taken ingevolge de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken zullen de
benodigde verblijfsrechtelijke gegevens in de nieuwe situatie door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) aan de korpschef worden verstrekt, uiteraard voorzover de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de beschikking heeft over deze gegevens.

Voorts is de nieuwe routing van de Modellen M46-A tot en met M46-D beschreven
alsmede wie (de ambtenaar van de burgerlijke stand of de ambtenaar
burgerzaken/publiekszaken, de korpschef of de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) in welke fase de benodigde handelingen verricht.

F

Nu de voorheen aan de korpschef gemandateerde bevoegdheden om op bepaalde
reguliere aanvragen te beslissen zijn komen te vervallen en de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) voortaan exclusief  op deze aanvragen beslist, is paragraaf
4.2. aangepast.

G, I en J

In beginsel wordt het beroep op klemmende redenen van humanitaire aard reeds bij
het indienen van de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning voor
voortgezet verblijf met ter zake relevante gegevens en bescheiden onderbouwd.
Nu de korpschef geen bemoeienis meer heeft met aanvragen tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier en de burgemeester niet is belast met de inhoudelijke
aspecten van een verblijfsaanvraag, zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
de vreemdeling een herstelverzuimtermijn bieden, indien de vreemdeling in gebreke
is gebleven. Aan de onderhavige paragrafen is een tekstblok toegevoegd waarin de
nieuwe situatie staat beschreven.

H

De korpschef is – uitzonderingen daargelaten – niet langer meer  betrokken bij de
toelatingsprocedure van de vreemdeling. De Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) beslist voortaan exclusief op alle reguliere aanvragen. Gelet hierop zal
voortaan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) rechtstreeks op de hoogte
geraken van de correctie van de geboortedatum van een vreemdeling. De term
“wijziging” is in de onderhavige paragraaf gewijzigd in “correctie”, welke term te
doen gebruikelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand of de ambtenaar
burgerzaken/publiekszaken in dit kader wordt gebezigd.

Afhankelijk van de inhoud van het bericht van de ambtenaar van de burgerlijke stand
of de ambtenaar burgerzaken/publiekszaken zal door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) worden bezien of nader onderzoek is geïndiceerd in
verband met de afhandeling van de aanvraag.

K

Voortaan beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst exclusief op alle reguliere
aanvragen. Hiertoe worden alle reguliere aanvragen naar de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) (door)gezonden. Dientengevolge is de alinea die ziet op het
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voorleggen van een aanvraag door de korpschef aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) verwijderd.

L

Voorheen kwam het voor dat de korpschef bij het indienen van een aanvraag tot
verlening van een verblijfsvergunning regulier werd geconfronteerd met situaties
waarin het vermoeden bestond van bewijsnood en de aanvraag daarom zou behoren
te worden voorgelegd aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Alvorens de
aanvraag daadwerkelijk aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor te
leggen, raadpleegde de korpschef eerst de bijlage bij de circulaire inzake legalisatie
en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen.
Alle reguliere aanvragen worden thans ter beslissing (door)gezonden aan de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De korpschef vervult hierbij geen rol meer.

Gelet hierop alsmede gelet op het feit dat de burgemeester niet is belast met de
inhoudelijke aspecten van een aanvraag, zal voortaan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst(IND) in eerste instantie bezien of er mogelijkerwijs sprake is van
bewijsnood. De onderhavige paragraaf is dienovereenkomstig aangepast.

M

Nu de korpschef geen reguliere aanvragen tot verlening van een verblijfsvergunning
meer in behandeling neemt, is de zin in de eerste alinea aangepast.

N tot en met P

In verband met het nieuwe werkproces inzake de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken
zijn de modellen M46-B, M46-C en M46-D aangepast.

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

P.W.A. Veld



Model M46-B Verklaring op grond van art. 44, eerste lid, onder k Boek I BW
en art.36a Wet GBA

Deel B: door de korpschef en de Immigratie - en Naturalisatiedienst (IND) te verstrekken gegevens

I m.b.t. (1e) vreemdeling

A Personalia
V-nummer ____________________ A-nummer _____________________
(Geslachts)na(a)m(en) ____________________ Nationaliteit(en)  _____________________
Voorna(a)m(en) ____________________  Geboortedatum _____________________

B Betrokkene is buiten Nederland gevestigd en heeft geen aanvraag om een verblijfsvergunning
ingediend. * Wel van toepassing/* Niet van toepassing   (*doorhalen wat niet van toepassing is)

C Gegevens m.b.t. verblijfsrechtelijke positie van (1e) vreemdeling:
Aanvraag vergunning
• Datum ___________________________________________________________________________________
• Doel _____________________________________________________________________________________
• Specificatie van het doel _____________________________________________________________________

Beslissing omtrent aanvraag
• Datum ___________________________________________________________________________________
• Beperking _________________________________________________________________________________
• Specificatie van de beperking _________________________________________________________________

Afhandeling van de aanvraag
• datum ingang ______________________________________________________________________________
• datum geldigheid ___________________________________________________________________________

Gegevens omtrent eerdere verzoeken om toelating
• historische gegevens hierover uit de afgelopen 3 jaren te rekenen vanaf datum afhandeling verblijfsvergunning
       __________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________

D Historische gegevens over eerder aangevraagde formulieren M46:
Historische gegevens over eerder aangevraagde formulieren M46
• datum aanvraag ____________________________________________________________________________
• reden aanvraag (voorgenomen huwelijk of registratie van een partnerschap / inschrijving GBA / inschrijving BS

Den Haag) ________________________________________________________________________________
• toenmalig advies VD ________________________________________________________________________
• beslissing ambtenaar (M46-C) _________________________________________________________________
• datum beslissing ____________________________________________________________________________
• beslissing rechter (M46-D)

_________________________________________________________________________________________
• datum beslissing ____________________________________________________________________________
• gegevens m.b.t. verwijdering __________________________________________________________________

II m.b.t. (2e) vreemdeling

A Personalia
V-nummer ____________________ A-nummer ____________________
(Geslachts)na(a)m(en) ____________________ Nationaliteit(en) ____________________
Voorna(a)m(en) ____________________ Geboortedatum ____________________



B Betrokkene is buiten Nederland gevestigd en heeft geen aanvraag om een verblijfsvergunning
ingediend. *Wel van toepassing/ *Niet van toepassing ( * doorhalen wat niet van toepassing is)

C Gegevens m.b.t. verblijfsrechtelijke positie van 2e vreemdeling
Aanvraag vergunning:
• datum ____________________________________________________________________________________
• doel _____________________________________________________________________________________
• specificatie van het doel ______________________________________________________________________

Beslissing omtrent aanvraag:
• datum ____________________________________________________________________________________
• beperking _________________________________________________________________________________
• specificatie van de beperking __________________________________________________________________

Afhandeling van de aanvraag:
• datum ingang ______________________________________________________________________________
• datum geldigheid ___________________________________________________________________________

Gegevens omtrent eerdere verzoeken om toelating:
• historische gegevens hierover uit de afgelopen 3 jaren te rekenen vanaf datum afhandeling aanvraag om een

verblijfsvergunning.
_________________________________________________________________________________________

       _________________________________________________________________________________________
       _________________________________________________________________________________________

D Historische gegevens over eerder aangevraagde formulieren M46:
Historische gegevens over eerder aangevraagde formulier(en) M46
• datum aanvraag ____________________________________________________________________________
• reden aanvraag (voorgenomen huwelijk of registratie van een partnerschap / inschrijving GBA / inschrijving BS

Den Haag) ________________________________________________________________________________
• toenmalig advies VD ________________________________________________________________________
• beslissing ambtenaar (M46-C) _________________________________________________________________
• datum beslissing ____________________________________________________________________________
• beslissing rechter (M46-D) ___________________________________________________________________
• datum beslissing ____________________________________________________________________________
• gegevens m.b.t. verwijdering __________________________________________________________________

III, IV en V  ter invulling door de korpschef

III advies

q Positief

q Negatief (verzoek om onderdeel V “Vragenlijst m.b.t. waarnemingen” volledig in te vullen)

Motivering van het advies (dit dient altijd ingevuld te worden):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
IV ondertekening
Datum afgifte: Naam behandelend ambtenaar: Handtekening:

Datum afgifte Naam behandelend ambtenaar



V vragenlijst m.b.t. waarnemingen

Toelichting:
De onderbouwing van het oordeel van de ambtenaar van de burgerlijke stand/gba dat sprake is van een
schijnhuwelijk, moet gebaseerd zijn op objectieve en toetsbare criteria. De afzonderlijke feiten en omstandigheden
kunnen nooit op zichzelf de doorslag geven bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een schijnhuwelijk.

1. Zijn door of ten behoeve van de aanvra(a)g(st)er onjuiste gegevens verstrekt? ¨ Ja ¨ Nee
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2. Is u gebleken dat partijen elkaar nauwelijks kennen? ¨ Ja ¨ Nee
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3. Zijn u uitlatingen van partijen bekend die wijzen op het schijnkarakter van het voorgenomen
huwelijk/ de registratie van een partnerschap / het buiten Nederland gesloten huwelijk of
geregistreerd partnerschap? ¨ Ja ¨ Nee

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

4. Leggen de partijen op essentiële punten tegenstrijdige verklaringen af? ¨ Ja ¨ Nee
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Geven partijen aan persé niet naar het land van herkomst van de aanvra(a)g(st)er

te willen verhuizen? ¨ Ja ¨ Nee
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

5. Veranderen de vreemdeling en/of zijn (aanstaande) echtgenoot/partner
(2e aanvra(a)g(st)er) ongewoon veel van adres? ¨ Ja ¨ Nee

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Heeft de andere partij (niet aanvra(a)g(st)er)) al een of meerdere kortdurende huwelijken / geregistreerde

 partnerschappen met een vreemdeling achter de rug? ¨ Ja ¨ Nee
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7. Vertonen de partijen bijzonder veel haast met de gewenste huwelijkssluiting /

partnerschapsregistratie? ¨ Ja ¨ Nee
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Zijn er nog andere omstandigheden die duiden op het schijnkarakter van het (voorgenomen)

huwelijk / registratie van het partnerschap / geregistreerd partnerschap? ¨ Ja ¨ Nee
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________



Model M46-C Verklaring op grond van art. 44, eerste lid, onder k Boek I BW
en art. 36a Wet GBA

Deel C: Terugmeldformulier

V-nummer(s): ________________________ / ________________________

Van de ambtenaar van de burgerlijke stand / GBA* in de

gemeente_____________________________________________________________________________________

door tussenkomst van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Aan de korpschef te_____________________________________________________________________________

Advies
Uw advies was: ¨ positief  ¨ negatief

Beslissing
1. voorgenomen huwelijk

Het huwelijk is
q voltrokken op _________________
q niet voltrokken, omdat

q partijen van het huwelijk hebben afgezien
q de ambtenaar geweigerd heeft mee te werken
q anders (bv. overlijden van de aanstaande echtgenoten)

2. inschrijving in de GBA van een buiten Nederland gesloten huwelijk
Het huwelijk is
q ingeschreven in de GBA op _________________
q niet ingeschreven in de GBA, omdat

q partijen van hun verzoek om inschrijving hebben afgezien
q de ambtenaar geweigerd heeft mee te werken

3. inschrijving in de registers van de burgerlijke stand te ’s-Gravenhage
Het huwelijk is:
q ingeschreven op _________________
q niet ingeschreven, omdat

q partijen van hun verzoek om inschrijving hebben afgezien
q de ambtenaar geweigerd heeft mee te werken

Plaats + datum: Naam + functie ambtenaar: Handtekening:

NB:
Ingeval van een weigering wordt u verzocht een kopie van uw beslissing bij te voegen.

                                                                
* doorhalen wat niet van toepassing is



Indien uw weigering door een rechterlijke uitspraak ongedaan gemaakt wordt, wordt u verzocht dit aan mij te
melden m.b.v. formulier M46-D Afloopbericht.



Model M46-D Verklaring op grond van art. 44, eerste lid, onder k Boek I BW en
art. 36a Wet GBA

Deel D: Afloopbericht procedure schijnhuwelijken

V-nummer(s) ________________________ / ________________________

Van de ambtenaar van de burgerlijke stand /ambtenaar GBA* in de

gemeente_____________________________________________________________________________________

door tussenkomst van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Aan de korpschef te_____________________________________________________________________________

Rechterlijke instantie:
Naam________________________________________________________________________________________

Datum uitspraak________________________________________________________________________________

Parketnummer_________________________________________________________________________________

Rolnummer___________________________________________________________________________________

Beslissing van de rechter
1. Beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand is:

q bevestigd
q vernietigd

2. Beslissing van de ambtenaar GBA is:
q bevestigd
q vernietigd

3. Het huwelijk is:
q nietig verklaard
q niet nietig verklaard

4. De inschrijving van de huwelijksakte in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente ’s
Gravenhage is:
q in stand gebleven
q doorgehaald

Plaats + datum: Naam + functie ambtenaar: Handtekening:

NB:
U wordt verzocht een kopie van de rechterlijke uitspraak bij te voegen.

                                                                
* Doorhalen wat niet van toepassing is


