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Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 april 2004,
nummer 2004/14, 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 B4/2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“2.2 Oud-Nederlanders (verlies op grond van artikel 15, onder d, RWN) I

De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd (artikel 14 Vreemdelingenwet) kan
worden verleend aan de vreemdeling die:

a. het Nederlanderschap op grond van artikel 15, onder d, RWN heeft verloren;

b. op het moment waarop het Nederlanderschap werd verleend ten minste
drie aaneengesloten jaren op grond van artikel 8, onder a, b, e of l,
Vreemdelingenwet rechtmatig in Nederland verbleef;

c. het hoofdverblijf niet buiten Nederland heeft verplaatst;

d. geen gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid; en

e. wier aanvraag is ontvangen binnen zes maanden na bekendmaking van het
besluit waarbij het Nederlanderschap is ingetrokken.

e berekening van de periode van drie jaren wordt mede betrokken de periode waarin
de vreemdeling direct voorafgaande aan de verkrijging van het Nederlanderschap
rechtmatig in Nederland verbleef op grond van artikel 9, 9a of 10 Vreemdelingenwet
1965.

Bij de aanvraag overlegt de vreemdeling, naast een geldig document voor
grensoverschrijding, in ieder geval:

a. gegevens en bescheiden met betrekking tot de duur en de aard van het
eerdere verblijf in Nederland;

b. een afschrift van de kennisgeving tot naturalisatie;

c. brieven waarin hij door de Minister wordt gewezen op de verplichting om
afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit(en); en

d. een afschrift van het besluit waarbij het Nederlanderschap is ingetrokken.
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De aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning wordt niet afgewezen op de
enkele grond dat de vreemdeling:

a. niet beschikt over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (zie ook
B1/1.2.3);

b. niet zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan;

c. tussen het verlies van het Nederlanderschap en de ontvangst van de aanvraag
voor een werkgever arbeid heeft verricht, zonder dat aan de Wet arbeid
vreemdelingen is voldaan.

Het gevaar voor de openbare orde wordt beoordeeld aan de hand van de maatstaven
die zijn aangelegd voor verblijfsbeëindiging (de glijdende schaal; zie B1/2.2.4). Bij de
vaststelling van de verblijfsduur wordt mede betrokken de periode waarin de
vreemdeling als Nederlander in Nederland heeft verbleven. Onder strafmaat wordt
verstaan de totale duur van de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen, met
inbegrip van die welke bij al dan niet onherroepelijk geworden uitspraak zijn
opgelegd in de periode waarin de vreemdeling het Nederlanderschap bezat en in de
periode na het verlies van het Nederlanderschap.

De verblijfsvergunning wordt verleend onder de beperking ‘wedertoelating’. Bij de
verlening wordt de arbeidsmarktaantekening gesteld ‘Arbeid vrij toegestaan. Een
tewerkstellingsvergunning is niet verplicht’.
De verblijfsvergunning wordt verleend met een geldigheidsduur die ten minste één
maand korter is dan de termijn gedurende welke de vreemdeling op grond van een
geldig document voor grensoverschrijding kan terugkeren naar het land door welks
autoriteiten het is afgegeven, maar ten hoogste vijf jaren.

Voor de toepassing van artikel 8, eerste lid, onder b, RWN en artikel 19, eerste lid
onder f, Vreemdelingenwet is het verblijfsrecht niet tijdelijk van aard.”

B

Paragraaf B4/2.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“2.3 Oud-Nederlanders (verlies op grond van artikel 15, onder d, RWN) II

De verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd (artikel 20 Vreemdelingenwet)
kan worden verleend aan de vreemdeling die:

a. het Nederlanderschap op grond van artikel 15, onder d, RWN heeft verloren;

b. op het moment waarop het Nederlanderschap werd verleend ten minste vijf
aaneengesloten jaren rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, onder a, b, e
of l, Vreemdelingenwet rechtmatig in Nederland verbleef;

c. het hoofdverblijf niet buiten Nederland heeft verplaatst;

d. geen gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid; en

e. wier aanvraag is ontvangen binnen zes maanden na bekendmaking van het
besluit waarbij het Nederlanderschap is ingetrokken.

Bij de berekening van de periode van vijf jaren wordt mede betrokken de periode
waarin de vreemdeling voor de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet
rechtmatig in Nederland verbleef op grond van artikel 9, 9a of 10 Vreemdelingenwet
(oud).
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Bij de aanvraag overlegt de vreemdeling, naast een geldig document voor
grensoverschrijding, in ieder geval:

a. gegevens en bescheiden met betrekking tot de duur en de aard van het 
eerdere verblijf in Nederland;

b. een afschrift van de kennisgeving tot naturalisatie;

c. brieven waarin hij door de Minister wordt gewezen op de verplichting om
afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit(en); en

d. een afschrift van het besluit waarbij het Nederlanderschap is ingetrokken.

De aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning wordt niet afgewezen op de
grond dat:

a. de vreemdeling op het moment waarop de aanvraag is ontvangen niet
gedurende een tijdvak van vijf jaren aaneengesloten rechtmatig verblijf in
Nederland heeft gehad op grond van artikel 8, onder a, c, e dan wel l,
Vreemdelingenwet;

b. de vreemdeling niet zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende
middelen van bestaan.

Bij de beoordeling van het gevaar voor de openbare orde wordt bij de berekening van
de verblijfsduur mede betrokken de periode waarin de vreemdeling als Nederlander
in Nederland heeft verbleven. Onder strafmaat wordt verstaan de totale duur van de
vrijheidsbenemende straffen of maatregelen, met inbegrip van die welke bij al dan
niet onherroepelijk geworden uitspraak zijn opgelegd in de periode waarin de
vreemdeling het Nederlanderschap bezat en in de periode na het verlies van het
Nederlanderschap.”

C

Paragraaf B4/2.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“2.5 Oud-Nederlanders (verlies op grond van artikel 15, onder c, RWN)

De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd (artikel 14 Vreemdelingenwet) kan
worden verleend aan de in Nederland verblijvende vreemdeling, die:

a. de Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 15, onder c, RWN heeft
verloren;

b. Nederland na het verlies van het Nederlanderschap is ingereisd in het bezit
van een tijdens het Nederlanderschap afgegeven Nederlands (nationaal,
diplomatiek of dienst-)paspoort of een door Nederland afgegeven Europese
identiteitskaart en die tevens in het bezit is van een geldig vreemd paspoort;
en

c. geen gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid.

De aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning wordt niet afgewezen op de
grond dat de vreemdeling:

a. niet beschikt over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (zie ook
B1/1.2.3);
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b. niet zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van
bestaan; of

c. voor een werkgever arbeid heeft verricht, zonder dat aan de Wet arbeid
vreemdelingen is voldaan.

Bij de aanvraag overlegt de vreemdeling, naast een geldig document voor
grensoverschrijding, in ieder geval een volledig afschrift van het Nederlandse
paspoort of de Europese identiteitskaart waarop hij Nederland is ingereisd.

 De verblijfsvergunning wordt verleend onder de beperking ‘wedertoelating’. Bij de
verlening wordt de arbeidsmarktaantekening gesteld ‘Arbeid vrij toegestaan. Een
tewerkstellingsvergunning is niet verplicht’.

De verblijfsvergunning wordt verleend met een geldigheidsduur die ten minste één
maand korter is dan de termijn gedurende welke de vreemdeling op grond van een
geldig document voor grensoverschrijding kan terugkeren naar het land door welks
autoriteiten het is afgegeven, maar ten hoogste vijf jaren.

Voor de toepassing van artikel 8, eerste lid, onder b, RWN en artikel 19, eerste lid
onder f, Vreemdelingenwet is het verblijfsrecht niet tijdelijk van aard.

Deze verblijfsregeling vervalt met ingang van de eerste kalendermaand nadat het
voorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de
verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (Handelingen II, 25
891 (R1609)) in werking is getreden.
Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat artikel V, RWN, gefaseerd in werking zal
treden. Als eerste zal artikel V, tweede lid, RWN op 1 januari 2001 in werking treden.
Vervolgens zal artikel V, eerste lid, RWN op 1 januari 2002 in werking treden.

Indien de aanvraag voor de inwerkingtreding van de Rijkswetswijziging is ingediend,
kan de verblijfsvergunning worden verleend met een geldigheidsduur tot uiterlijk
een jaar na inwerkingtreding van de Rijkswetswijziging.

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning die op het moment van
inwerkingtreding van de Rijkswetswijziging reeds was verleend, kan worden verlengd
tot uiterlijk een jaar na inwerkingtreding van de Rijkswetswijziging.”

D

Paragraaf B4/4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4 Verzoeken ex artikel 17 RWN

De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd (artikel 14 Vreemdelingenwet) kan
ingevolge artikel 3.49 Vreemdelingenbesluit worden verleend aan de persoon die op
grond van artikel 86, vierde lid, Wet GBA, bij de rechtbank te ’s-Gravenhage een
verzoek als bedoeld in artikel 17 RWN heeft ingediend tot vaststelling van zijn
Nederlanderschap, indien:

a. dat verzoek naar het oordeel van de Minister niet klaarblijkelijk van elke
grond is ontbloot;

b. die persoon hangende de beslissing op het verzoek om vaststelling van het
Nederlanderschap ingevolge een beslissing van de Minister niet als
vreemdeling uit Nederland zal worden verwijderd; en

c. de persoon zijn hoofdverblijf niet buiten Nederland heeft verplaatst;

d. de persoon geen gevaar is voor de openbare orde of nationale veiligheid.
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Toelichting
Artikel 3.49 verschaft de basis om personen die bij de rechtbank te ’s-Gravenhage een
verzoek hebben ingediend tot vaststelling van het Nederlanderschap een
verblijfsvergunning te verlenen, indien dat verzoek naar het oordeel van de Minister
niet klaarblijkelijk van elke grond is ontbloot. Dergelijke personen worden in de regel
niet als vreemdeling uit Nederland verwijderd alvorens de rechtbank en in
voorkomende gevallen de Hoge Raad heeft geoordeeld. Het verblijfsrecht van de in
dit artikel bedoelde verblijfsvergunning is tijdelijk van aard. Indien de rechtbank te
’s-Gravenhage uitspraak heeft gedaan en heeft geoordeeld dat de betrokken persoon
het Nederlanderschap niet bezit, kan het verblijf hangende de behandeling van het
eventuele cassatieberoep wel worden verlengd, indien het verzoek naar het oordeel
van de Minister van Justitie nog steeds niet klaarblijkelijk van iedere grond is
ontbloot. Indien het openbare orde criterium wordt tegengeworpen, wordt
betrokkene niet uitgezet, zolang op de procedure ex artikel 17 RWN niet is beslist.

De aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning wordt niet afgewezen op de
enkele grond dat de vreemdeling:

a. niet beschikt over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf;

b. niet beschikt over een geldig document voor grensoverschrijding;

c. niet zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van
bestaan; of

d. voor een werkgever arbeid verricht, zonder dat aan de Wet arbeid
vreemdelingen is voldaan.

De beoordeling van de vraag of het verzoek ex artikel 17 RWN klaarblijkelijk van elke
grond is ontbloot, en de beslissing of de persoon hangende de beslissing op dat
verzoek als vreemdeling uit Nederland zal worden verwijderd, geschiedt uitsluitend
bij de afdeling naturalisatie en nationaliteiten van de regionale directie Zuid-West
van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ressorterende functionarissen.

Bij de aanvraag overlegt de vreemdeling in ieder geval een volledig afschrift van het
verzoek ex artikel 17 RWN.
De verblijfsvergunning wordt verleend onder de beperking ‘in afwachting verzoek ex
artikel 17 RWN’. Bij de verlening wordt de arbeidsmarktaantekening gesteld ‘Arbeid
vrij toegestaan. Een tewerkstellingsvergunning is niet verplicht’.

De verblijfsvergunning wordt verleend met een geldigheidsduur van ten hoogste een
jaar of zoveel korter als de rechtbank te ’s-Gravenhage uitspraak zal doen.

Voor de toepassing artikel 8, eerste lid onder b, RWN en artikel 18, eerste lid, onder f,
Vreemdelingenwet is het verblijfsrecht tijdelijk van aard. De houder van deze
vergunning komt mitsdien niet in aanmerking voor naturalisatie.

De aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning
wordt niet afgewezen om de enkele reden dat de vreemdeling niet beschikt over een
geldig document voor grensoverschrijding, of niet zelfstandig en duurzaam beschikt
over voldoende middelen van bestaan.

Nadat de rechtbank te ’s-Gravenhage uitspraak heeft gedaan op het verzoek ex
artikel 17 RWN, wordt de aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning niet afgewezen om enkele reden dat niet meer wordt voldaan
aan de beperking waaronder de vergunning is verleend, indien:
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a. de vreemdeling cassatieberoep heeft ingesteld, waarop nog geen arrest is
gewezen;

b. de vreemdeling zijn hoofdverblijf niet buiten Nederland heeft gevestigd;

c. de vreemdeling hangende het cassatieberoep ingevolge een beslissing van
de Minister niet als vreemdeling uit Nederland zal worden verwijderd,
omdat het verzoek naar het oordeel van de Minister niet klaarblijkelijk van
elke grond ontbloot is. Beoordeling door de onder de regionale directie
Zuid-West van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ressorterende
functionarissen van de afdeling Naturalisatie en Nationaliteiten.

De vreemdeling overlegt in ieder geval een volledig afschrift van het
cassatieberoepschrift.
De geldigheidsduur van de vergunning kan worden verlengd met maximaal een jaar
of zoveel korter als de Hoge Raad uitspraak zal doen.”

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 2004/14

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 2000 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 van de Vreemdelingencirculaire 2000 onder “Algemeen”).

Ingevolge het gewijzigde artikel 3.101, eerste lid, Vreemdelingenbesluit 2000 juncto
het nieuwe artikel 3.33a 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.
De burgemeester stuurt de aanvraag vervolgens door naar de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND). De burgemeester reikt tevens de verblijfsdocumenten uit
aan de vreemdeling.

Ingevolge het gewijzigde artikel 3.101, eerste lid, Vreemdelingenbesluit 2000 juncto
het nieuwe artikel 3.33c Voorschrift Vreemdelingen 2000, wordt de aanvraag tot
verlening van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd, als bedoeld in
artikel 20 van de Vreemdelingenwet voortaan ingediend bij het kantoor van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te Zwolle.

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

Gelet hierop is er aanleiding tot aanpassing van de inhoud van het onderhavige
hoofdstuk, zodat dit in overeenstemming is met de bovenvermelde wijzigingen.

ARTIKELSGEWIJS

A tot en met D

Nu alle reguliere aanvragen ter beslissing aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) worden (door)gezonden en er geen bijzondere aanwijzing meer wordt gegeven
aan de korpschef, komt het tekstblok dat hierop betrekking heeft te vervallen.

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

P.W.A. Veld


