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Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 april 2004,
nummer 2004/23, 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 C5/23.1  Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

1 Inleiding

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

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

3. (…)

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de procedure die geldt als een vreemdeling een
houder van een verblijfsvergunning asiel (hierna: de hoofdpersoon) nareist binnen
drie maanden na verlening van die verblijfsvergunning. In dat geval kan de
vreemdeling in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel op grond van
artikel 29, eerste lid, onder e en f, Vreemdelingenwet (zie C1/4.6).

De voorwaarden voor verlening van de verblijfsvergunning, alsmede de gezinsleden
waarop dit beleid betrekking heeft, zijn omschreven in C1/4.6. In de paragrafen
hieronder is de procedure opgenomen.”

B

Paragraaf C5/23.2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“2.2 De gezinsleden melden zich in Nederland bij het aanmeldcentrum

Wanneer de gezinsleden Nederland zijn ingereisd, met een machtiging tot voorlopig
verblijf, dienen zij zich binnen 3 dagen te melden bij het aanmeldcentrum, waarnaar
wordt verwezen in de brieven bij de afgifte van de machtiging tot voorlopig verblijf.
Op het aanmeldcentrum wordt dezelfde procedure gevolgd als voor andere
asielaanvragers. Voor de verdere procedure op het aanmeldcentrum wordt verwezen
naar C3/12.2. De gezinsleden van een houder van een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a tot en met d,
Vreemdelingenwet, die zijn ingereisd met een machtiging tot voorlopig verblijf,
kunnen na aanmelding bij het desbetreffende aanmeldcentrum er desgewenst en
indien mogelijk voor kiezen te verblijven bij hun echtgeno(o)t(e) of ouder(s) in plaats
van gebruik te maken van de Tijdelijke Noodvoorziening. Na indiening van de
asielaanvraag kan desgewenst gebruik gemaakt worden van de centrale opvang van
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het COA.
Ook gezinsleden die Nederland zijn ingereisd zonder een machtiging tot voorlopig
verblijf, dienen zich voor het indienen van een asielaanvraag te melden bij het
aanmeldcentrum conform de verdeling in C3/11.1.”

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 2004/23

ARTIKELSGEWIJS

A

Ingevolge het gewijzigde artikel 3.108, eerste lid, Vreemdelingenbesluit 2000 kan de
aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in
artikel 28 van de Wet, door gezinsleden als bedoeld in artikel 29, eerste lid, aanhef en
onder e of f,  van de Wet niet langer worden ingediend bij de korpschef van de woon-
of verblijfplaats van de hoofdpersoon.
Gezinsleden van een houder van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
dienen zich derhalve met het oog op het indienen van een asielaanvraag – net als
iedere andere vreemdeling die een asielaanvraag in wil dienen –  te melden bij het
aanmeldcentrum. De tekst van C5/23.1 is hierop aangepast.

B

In C5/23.2.2 is de tekst aangepast met het oog op de nieuwe procedure die gevolgd
moet worden, indien een nareizer – met of zonder machtiging tot voorlopig verblijf –
Nederland is ingereisd. Gelet op het gewijzigde artikel 3.108 Vreemdelingenbesluit
2000 wordt de nareizer niet langer verwezen naar de korpschef maar naar het
aanmeldcentrum.

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

P.W.A. Veld


