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Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 april 2004,
nummer 2004/17, 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  B7/1.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen. De daarop
volgende paragraaf wordt als volgt hernummerd:

“1.3 Geldigheidsduur”

B

Paragraaf B7/3.7 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“3.7 Wijziging van verblijfplaats

De vreemdeling is in beginsel vrij in de keuze van zijn verblijfplaats in Nederland.
Met het oog op het toezicht op vreemdelingen dient hij een wijziging te melden bij de
korpschef. In het geval van een uitnodigende instelling is die instelling
verantwoordelijk voor de schriftelijke melding.”

C

Paragraaf B7/3.8 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“3.8 Onverplichte machtiging tot voorlopig verblijf

Hoewel het bij het WHP en het WHS om nationaliteiten gaat, waar geen verplichting
geldt te beschikken over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf, is in het belang
van de jongeren de afspraak gemaakt dat de jongeren die op basis van deze
uitwisselingsafspraken in Nederland willen verblijven een machtiging tot voorlopig
verblijf in het land van herkomst kunnen aanvragen. De jongere heeft aldus eerder
duidelijkheid of hem verblijf kan worden verleend.

Om zoveel mogelijk jongeren de gelegenheid te bieden van het programma gebruik
te maken (onder wie dus ook de jongeren bij wie pas tijdens een rondreis door
Europa de wens hiertoe ontstaat) is de afspraak gemaakt dat aanvragen tot het
verlenen van een machtiging tot voorlopig verblijf door jongeren die aan deze
uitwisselingsprogramma’s wensen deel te nemen bij iedere Nederlandse
diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging kunnen worden ingediend.

Bij indiening van de aanvraag van een machtiging tot voorlopig verblijf in het kader
van de WHP of WHS controleert de Nederlandse diplomatieke of consulaire
vertegenwoordiging het volgende:
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- de identiteit van de jongere;

- het grensoverschrijdingdocument dat nog tenminste de gebruikelijke vier weken na
de beoogde terugkeerdatum geldig moet zijn;

- het bezit van een retourticket, dan wel voldoende middelen hiervoor;

- naast de middelen voor de terugreis het bezit van voldoende middelen van bestaan
om de kosten voor tenminste de eerste zes weken van het verblijf te dekken;

- het bezit van een voldoende ziektekostenverzekering; indien buiten Nederland
afgesloten met dekking voor in elk geval Nederland en ten minste geldig voor de duur
van het voorgenomen verblijf; indien daarover (nog) niet wordt beschikt, deelt de
vertegenwoordiging aan de aanvrager mede dat de verplichting over een dergelijke
verzekering te beschikken als voorschrift aan de te verlenen verblijfsvergunning zal
worden verbonden;

- vermelding van de plaats waar de jongere wil gaan verblijven in Nederland;

- de leeftijd;

- criminele antecedenten (in het Nederlands Schengen Informatiesysteem).

Art. 4.47 Vreemdelingenbesluit:
1. De vreemdeling die rechtmatig verblijft als bedoeld in artikel 8, onder i, van de Wet
en die naar Nederland is gekomen voor een verblijf van langer dan drie maanden,
meldt zich binnen drie dagen na binnenkomst in Nederland in persoon aan bij de
korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waar hij
woon- of verblijfplaats heeft.

2. Voor de berekening van de in het eerste lid bedoelde termijn van drie maanden
wordt eerder verblijf in Nederland binnen een tijdvak van zes maanden, onmiddellijk
voorafgaande aan de binnenkomst, mede in aanmerking genomen.

3. Indien de vreemdeling jonger is dan twaalf jaar, doet degene bij wie de
vreemdeling woont of verblijft de melding.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op onderdanen van een staat die partij is bij
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap of de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte.

Art. 4.49 Vreemdelingenbesluit:
De vreemdeling die houder is van een visum of een document voor
grensoverschrijding waarin door de daartoe bevoegde autoriteit een aantekening is
gesteld omtrent aanmelding bij een vreemdelingendienst in Nederland, meldt zich
binnen drie dagen na binnenkomst in Nederland in persoon aan bij de korpschef van
het regionale politiekorps waarin de in deze aantekening vermelde gemeente is
gelegen.

Indien ten behoeve van de jongere een machtiging tot voorlopig verblijf in het kader
van het WHP of het WHS is afgegeven, meldt deze zich ingevolge artikel 4.47 dan wel
4.49 Vreemdelingenbesluit binnen drie dagen na binnenkomst in Nederland bij de
korpschef. Ingevolge het bepaalde in artikel 3.33a, eerste lid, Voorschrift
Vreemdelingen, dient de jongere vervolgens bij de burgemeester van de gemeente
waar hij woon- of verblijfplaats heeft een aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in. De burgemeester verstrekt in deze
situatie het bescheid rechtmatig verblijf (bijlage 7g Voorschrift Vreemdelingen)aan de
jongere. Op het bescheid rechtmatig verblijf wordt vermeld dat het verrichten van
arbeid is toegestaan en dat een tewerkstellingsvergunning niet is vereist.”
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D

Paragraaf B7/3.9 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“3.9 Indiening aanvraag verblijfsvergunning in land van herkomst

Art. 3.101 Vreemdelingenbesluit:
 1. De aanvraag, bedoeld in de artikelen 14 en 20 van de Wet, wordt ingediend op een
bij ministeriële regeling aan te wijzen plaats.

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

3. In afwijking van het eerste lid kan de aanvraag, bedoeld in artikel 14 van de Wet,
tevens worden ingediend bij de Nederlandse diplomatieke of consulaire
vertegenwoordiging in Australië, Nieuw-Zeeland of Canada, indien de vreemdeling
de Australische, Nieuw-Zeelandse of Canadese nationaliteit bezit en in Nederland wil
verblijven in het kader van een uitwisselingsprogramma tussen Nederland en die
landen.

In artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen is de plaats van indiening van de
aanvraag, als bedoeld in artikel 14 Vreemdelingenwet, nader uitgewerkt.

Artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen:

1.De aanvraag tot het verlenen of wijzigen van de verblijfsvergunning, bedoeld in
artikel 14 van de Wet, wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de
vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

2. In afwijking van het eerste lid wordt de aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning onder de beperking genoemd in artikel 3.4, eerste lid, onder s,
van het Besluit, ingediend bij de korpschef van de politieregio waar de aangifte is
gedaan.

Voor Australische, Canadese en Nieuw-Zeelandse jongeren is een uitzondering
gemaakt op de hoofdregel dat de aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd moet worden ingediend op een bij
ministeriële regeling aan te wijzen plaats.
Zij kunnen ingevolge het bepaalde in het derde lid van artikel 3.101
Vreemdelingenbesluit de aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd tevens indienen bij de diplomatieke of consulaire
vertegenwoordigingen van Nederland in het land waarvan zij de nationaliteit
bezitten.
Indien de Minister van Buitenlandse Zaken (het hoofd van de Visadienst) oordeelt
dat de voorwaarden voor verlening van een machtiging tot voorlopig verblijf is
voldaan, geven de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen een machtiging
tot voorlopig verblijf af. De aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning, in
dit kader, voorzien van alle relevante stukken en informatie, wordt door de
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging direct doorgezonden naar de
burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats wil
kiezen, ter bespoediging van de procedure in Nederland. De vreemdeling meldt zich
binnen drie dagen na aankomst in Nederland bij de korpschef van het regionale
politiekorps, waarin de gemeente is gelegen waar hij woon- of verblijfplaats wenst te
houden (artikel 4.47 Vreemdelingenbesluit dan wel artikel 4.49
Vreemdelingenbesluit). Vervolgens vervoegt de vreemdeling zich bij de burgemeester
van de gemeente waar hij woon- of verblijfplaats heeft ter voldoening van de
verschuldigde leges. De burgemeester zendt de aanvraag, voorzien van alle relevante
stukken en informatie, welke in dit geval reeds van de Nederlandse
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vertegenwoordiging zijn ontvangen, door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) ter beslissing op de aanvraag.”

E

Paragraaf B7/4.7. Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.7 Verandering van gastgezin

Omdat niet het gastgezin maar de organisatie gedurende het verblijf voor de jongere
garant staat, wordt aan de beperking waaronder de verblijfsvergunning wordt
verleend geen met name genoemd gastgezin gekoppeld en is wijziging van gastgezin
derhalve mogelijk zolang daarmee het verblijfsdoel niet verandert. Wel dient de
verantwoordelijke uitwisselingsorganisatie de wijziging per – vormvrije – brief te
melden bij de betreffende korpschef alsmede aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND), en daarbij te bevestigen dat de jongere nog steeds onder
volledige verantwoordelijkheid van de organisatie aan het uitwisselingsprogramma
deelneemt.”

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 2004/17

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 meer 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”).

Zo wordt de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000, ingevolge het
gewijzigde artikel 3.101, eerste lid, Vreemdelingenbesluit 2000 juncto het nieuwe
artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen 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.
Verder beslist de korpschef niet langer meer in mandaat op (bepaalde) reguliere
aanvragen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is voortaan exclusief
bevoegd om op deze aanvragen te beslissen. De voorheen aan de korpschef terzake
gemandateerde bevoegdheden komen te vervallen.

In verband met bovenvermelde wijzigingen in de regelgeving is wijziging van enkele
paragrafen van het onderhavige hoofdstuk van de Vreemdelingencirculaire 2000
eveneens noodzakelijk gebleken. Overeenkomstig de gewijzigde regelgeving is in de
desbetreffende paragrafen de plaats van indiening van de aanvraag tot verlening van
een verblijfsvergunning regulier alsmede de beslisbevoegdheid in deze aangepast en
is een paragraaf komen te vervallen. Ter verduidelijking voor alle partners in de
Vreemdelingenketen is de in paragraaf 3.9 neergelegde procedure inzake de
verblijfsaanvraag meer uitgebreid beschreven.

ARTIKELSGEWIJS

A

Nu de voorheen aan de korpschef gemandateerde bevoegdheden om op (bepaalde)
reguliere aanvragen te beslissen zijn vervallen, komt de inhoud van paragraaf 1.3 te
vervallen. Paragraaf 1.4 “Geldigheidsduur ” wordt dientengevolge vernummerd tot
1.3.

B

Ingevolge het bepaalde in artikel 4.37 Vreemdelingenbesluit 2000 maakt de
vreemdeling bij de korpschef melding van een wijziging van zijn verblijfplaats.

In verband met de reorganisatie van de politieorganisatie beschikt niet elke
politieregio meer over een aparte zelfstandige “Dienst Vreemdelingenpolitie” of
“Vreemdelingendienst”. Gelet hierop is in de onderhavige paragraaf
“Vreemdelingendienst” vervangen door de meer neutrale bewoordingen “de
korpschef”. Het vorenstaande is in lijn met de tekst van artikel 4.37
Vreemdelingenbesluit 2000, waarin de korpschef met name wordt genoemd.

C
Voorheen werd door de korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente
is gelegen  waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft, de sticker
Verblijfsaantekeningen Algemeen (bijlage 7g bij het Voorschrift Vreemdelingen 2000)
verstrekt aan de vreemdeling. Op dit bescheid rechtmatig verblijf werden naast
aantekeningen omtrent verplichtingen in het kader van toezicht – de aantekening
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omtrent de aanmeldingsplicht en de aantekening omtrent de periodieke
meldingsplicht – tevens aantekeningen omtrent toegang tot de arbeidsmarkt
geplaatst. De informatie omtrent toegang tot de arbeidsmarkt is echter geen
aantekening in het kader van toezicht maar een (declaratoire) mededeling over de
toegang tot de arbeidsmarkt die voortvloeit uit (de aard van) het rechtmatig verblijf.
Nu de korpschef geen rol meer vervult in de toelatingsprocedure is bij het gewijzigde
Voorschrift Vreemdelingen 2000 een nieuw model aanmeldsticker ingevoerd (bijlage
7j, Voorschrift Vreemdelingen 2000), van welk model de ambtenaren belast met het
toezicht voortaan gebruik maken voor het stellen van aantekeningen in de reis- en
identiteitspapieren van de vreemdeling (zie artikel 4.29 Vreemdelingenbesluit 2000).
De informatie omtrent toegang tot de arbeidsmarkt is neergelegd in de nieuwe
sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen (bijlage 7g bij het Voorschrift
Vreemdelingen 2000). In de regel zal dit bescheid rechtmatig verblijf, voor zover er
sprake is van een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd, worden verstrekt door de burgemeester van de gemeente waar de
vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.
Op deze hoofdregel bestaan een aantal uitzonderingen. Aangezien deze
uitzonderingen zich niet voordoen in het kader van hoofdstuk B7, worden zij hier
verder niet besproken.

Zoals hiervoor onder “Algemeen” reeds is vermeld wordt de aanvraag tot verlening
van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voortaan in de regel
ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of
verblijfplaats heeft. De korpschef vervult hierbij geen rol meer.

Verder is de procedure inzake de reguliere verblijfsaanvraag meer uitgebreid
beschreven teneinde voor alle partners in de Vreemdelingenketen inzichtelijk te
maken voor welke ketenpartner in welke fase van de procedure in de nieuwe situatie
een rol is weggelegd.

D

De gewijzigde tekst van artikel 3.101, eerste lid, Vreemdelingenbesluit 2000 is
integraal verwerkt in de onderhavige paragraaf, zodat de huidige tekst in de
Vreemdelingencirculaire thans overeenstemt met de tekst van het gewijzigde artikel
3.101, eerste lid, Vreemdelingenbesluit 2000.

Aangezien het Vreemdelingenbesluit 2000 voorschrijft dat de plaats van indiening
van een aanvraag nader wordt uitgewerkt in een ministeriële regeling is het nieuwe
artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen 2000 aan de onderhavige paragraaf
toegevoegd. Artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen 2000 ziet op de plaats van
indiening van een aanvraag.

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 in de regel ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling
woon- of verblijfplaats heeft. De korpschef vervult hierbij géén rol meer.

Daarom ligt het voor de hand dat de aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, voorzien van alle relevante stukken
en informatie, in de situatie waarop artikel 3.101. derde lid, Vreemdelingenbesluit
2000 ziet, voortaan door de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging direct
naar de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats
wil kiezen wordt doorgezonden, in plaats van naar de korpschef.
Het vorenstaande laat onverlet dat de vreemdeling zich binnen drie dagen na
aankomst in Nederland dient te melden bij de korpschef van het regionale
politiekorps waarin de gemeente waar hij woon- of verblijfplaats beoogt is gelegen
(artikel 4.47 Vreemdelingenbesluit dan wel artikel 4.49 Vreemdelingenbesluit). Dit
betreft een wettelijke verplichting in het kader van toezicht.
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Ter verduidelijking is aan de onderhavige paragraaf een tekstgedeelte toegevoegd,
waarin de nieuwe taakverdeling voortvloeiende uit de overdracht van toelatingstaken
staat beschreven.

E

In verband met de reorganisatie van de politieorganisatie beschikt niet elke
politieregio meer over een aparte zelfstandige “Dienst Vreemdelingenpolitie” of
“Vreemdelingendienst”. Gelet hierop is in de onderhavige paragraaf
“Vreemdelingendienst” vervangen door de meer neutrale bewoordingen “de
korpschef”. Het vorenstaande is in lijn met de tekst van artikel 4.37
Vreemdelingenbesluit 2000, waarin de korpschef met name wordt genoemd. De
wijziging van de verblijfplaats zal door de uitwisselingsorganisatie tevens aan de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden gemeld. Dit in verband met de
verblijfsrechtelijke procedure.

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

P.W.A. Veld


