
Besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie van
6 oktober 2004, nummer 2004/61, hou-
dende 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
In de paragraaf Modellen
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

‘Model M35-I komt te vervallen.

Model M35-J komt te vervallen.

Model M78-A wordt gewijzigd. Dit
gewijzigde model is als bijlage bij dit
WBV gevoegd.

Aan modellen wordt een nieuwe
model toegevoegd: model M35-J-1
‘Aanvraag verlenging verblijfsvergun-
ning asiel of onbepaalde tijd’. Dit
model is als bijlage bij dit WBV
gevoegd.’

B
Paragraaf C2/8.6
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘6. De aanvraag

Indien de staatloze is uitgeproce-
deerd, bijvoorbeeld omdat hij ten
tijde van de asielprocedure niet kon
aantonen dat hij in aanmerking
kwam voor tijdelijk verblijf als staat-
loze, maar inmiddels meent dat hij
aan de voorwaarden voldoet, kan hij
de verblijfsvergunning regulier aan-

vragen bij de gemeente waar hij zijn
woon- of verblijfplaats heeft. De
gemeente zendt de aanvraag op grond
van artikel 3.10 Voorschrift
Vreemdelingen vervolgens door aan
de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND), die vervolgens namens de
Minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie op de aanvraag beslist.
Indien de vreemdeling voldoet aan de
voorwaarden voor verlening, wordt
hij vrijgesteld van het vereiste in het
bezit te zijn van een geldige machti-
ging tot voorlopig verblijf.
Indien de vreemdeling een tweede of
volgende asielaanvraag indient, laat
de omstandigheid dat de betrokkene
voldoet aan het hier beschreven
beleid onverlet dat er sprake kan zijn
van een aanvraag in de zin van arti-
kel 4:6 Algemene wet bestuursrecht.’

C
Paragraaf C3/10.11
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘11 Mededelingen wijzigingen situatie

Art. 4.37 Vreemdelingenbesluit:
1. De vreemdeling die rechtmatig ver-
blijft als bedoeld in artikel 8, onder a
tot en met h, van de Wet, is verplicht
om in geval van:
a. verandering van adres binnen de
gemeente waar de vreemdeling woont
of verblijft, hiervan binnen vijf dagen
kennis te geven aan de korpschef van
het regionale politiekorps waarin de
gemeente is gelegen;
b. verandering van woon- of verblijf-
plaats binnen Nederland, zo mogelijk
onder opgave van het nieuwe adres,
hiervan vóór het vertrek kennis te
geven aan de korpschef van het regio-
nale politiekorps waarin de gemeente
is gelegen van waaruit de vreemdeling
vertrekt;
c. verandering van woon- of verblijf-
plaats binnen Nederland, onder opga-
ve van het nieuwe adres, hiervan bin-
nen vijf dagen na aankomst in de
nieuwe woon- of verblijfplaats in per-
soon kennis te geven aan de korps-
chef van het regionale politiekorps

waarin de nieuwe woon- of verblijf-
plaats is gelegen;
d. vertrek naar het buitenland, zo
mogelijk onder opgave van het nieu-
we adres, hiervan vóór het vertrek
kennis te geven aan de korpschef van
het regionale politiekorps waarin de
gemeente waaruit de vreemdeling ver-
trekt is gelegen.
2. De in het eerste lid, onder a en c,
bedoelde kennisgeving blijft achterwe-
ge indien de vreemdeling als ingezete-
ne is ingeschreven in de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens
van de nieuwe woonplaats.
3. De vreemdeling die niet rechtmatig
verblijft als bedoeld in artikel 8,
onder a tot en met h, van de Wet,
geeft kennis van verandering van
woon- of verblijfplaats binnen
Nederland als bedoeld in het eerste
lid, onder b, indien Onze Minister dat
vordert.
4. De in het eerste en derde lid
omschreven verplichtingen rusten ten
aanzien van kinderen beneden de leef-
tijd van twaalf jaar op de wettelijke
vertegenwoordiger. Voor kinderen
van twaalf jaar en ouder kan aan
deze verplichtingen ook worden vol-
daan door de wettelijke vertegen-
woordiger.
5. Van vertrek naar het buitenland
wordt geen kennis gegeven door de
vreemdeling die rechtmatig verblijft
als bedoeld in artikel 8, onder a tot
en met e, van de Wet, indien de
vreemdeling zijn hoofdverblijf niet
naar het buitenland verplaatst.

Het artikel 4.37, eerste, tweede en
vierde lid, Vreemdelingenbesluit is
van toepassing op asielzoekers die in
Nederland rechtmatig verblijven in
afwachting van een beslissing op de
aanvraag of op het beroepsschrift.
Tijdens de procedure kunnen zich
voorts feiten of omstandigheden
voordoen die van belang kunnen zijn
voor de inhoud van de te nemen
beslissingen.
Hierbij kan onder andere gedacht
worden aan:
– het sluiten van een huwelijk of het
aangaan van een relatie;
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– de gezondheidstoestand van de
asielzoeker.
De asielzoeker en de hem bijstaande
personen of instanties dienen deze en
andere relevante gegevens zo spoedig
mogelijk schriftelijk aan de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) door te geven.
In geval er sprake is van onderstaan-
de punten, dient de korpschef de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) onmiddellijk hiervan in kennis
te stellen:
– het zich niet houden aan een opge-
legde meldplicht;
– het zich niet houden aan de aanwij-
zing in de zin van artikel 55
Vreemdelingenwet;
– inbreuk op de openbare orde.

Het kan ook voorkomen dat de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) in verband met de voorberei-
ding van de beslissing op de aanvraag
nog nadere informatie behoeft. In dat
geval kan de korpschef gevraagd wor-
den deze informatie te verzamelen.’

D
Paragraaf C3/10.14
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘14 Procedure in 1F-zaken

Omdat artikel 1F
Vluchtelingenverdrag een complex
leerstuk betreft, geschiedt de behan-
deling van deze dossiers door gespe-
cialiseerde medewerkers van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). Dit betekent dat, indien er
een serieus vermoeden bestaat dat
artikel 1F Vluchtelingenverdrag van
toepassing is, de verdere behandeling
van het dossier plaatsvindt door de
unit 1F.
Bij twijfel omtrent de toepasbaarheid
van artikel 1F Vluchtelingenverdrag
dient in ieder geval overleg gepleegd
te worden met de unit 1F. In de
meeste gevallen zal hiervan in een
vroeg stadium sprake zijn, maar ook
indien in een latere fase (voornemen-
procedure) aanwijzingen naar voren
komen, dient overleg te worden
gevoerd. In twijfelgevallen wordt ook
de beslissing dat artikel 1F
Vluchtelingenverdrag níet wordt toe-
gepast, genomen door de unit 1F.
Indien artikel 1F van toepassing is,
wordt de beschikking door de unit 1F
gemaakt. In alle gevallen waarin arti-

kel 1F van toepassing is wordt het
Openbaar Ministerie hiervan in ken-
nis gesteld, met het verzoek om te
bezien of er termen aanwezig zijn om
over te gaan tot strafrechtelijke ver-
volging.’

E
Paragraaf C3/14
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘14 Procedure als een verblijfsvergun-
ning wordt verleend

[Artikelen 3:41 en 3:47 Algemene wet
bestuursrecht, artikel 44
Vreemdelingenwet]

Op grond van artikel 3:47 Algemene
wet bestuursrecht dient de beschik-
king gemotiveerd te zijn. Dit betekent
dat in de beschikking wordt aangege-
ven op welke grond de verblijfsver-
gunning zal worden verleend.
De inwilligende beschikking wordt, in
overeenstemming met het gestelde in
artikel 3:41 Algemene wet bestuurs-
recht, gezonden aan de gemachtigde
van de vreemdeling.
Indien geen raadsman bekend is,
wordt de beschikking door de korps-
chef aan de vreemdeling uitgereikt.
Indien het niet mogelijk is de beschik-
king uit te reiken, omdat de vreemde-
ling is verhuisd zonder de korpschef
in kennis te stellen van een nieuw
adres, zendt de korpschef de beschik-
king naar het laatst bekende adres.
Als de beschikking wordt geretour-
neerd omdat de geadresseerde er niet
meer woont, vermeldt de korpschef in
een proces-verbaal dat het niet moge-
lijk is de beschikking uit te reiken,
terwijl vast staat dat hij niet verblijft
op het laatst bekende adres.
Vervolgens worden de beschikking en
het proces-verbaal gezonden aan de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND).
Indien de vreemdeling is vertrokken
uit een opvanglocatie behoeft de
beschikking niet vanuit diezelfde
opvanglocatie te worden verzonden.
De korpschef maakt in dat geval een
proces-verbaal op en zendt deze met
de beschikking naar de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND).
Indien de asielzoeker een adres in het
buitenland heeft, wordt de beschik-
king door tussenkomst van de
Nederlandse diplomatieke of consu-

laire vertegenwoordiging aldaar toe-
gezonden of uitgereikt.
Aan de vreemdeling aan wie een ver-
blijfsvergunning wordt verleend,
wordt op grond van artikel 9
Vreemdelingenwet een document ver-
strekt waaruit het rechtmatig verblijf
blijkt.
Het verblijfsdocument is een docu-
ment als bedoeld in artikel 3.1, eerste
lid, aanhef en onder c, Voorschrift
Vreemdelingen. Dit document wordt
door de korpschef aan de asielzoeker
verstrekt.
De arbeidsmarktaantekening luidt:
‘Arbeid vrij toegestaan; TWV niet
vereist’.
De afkorting TWV staat voor
‘tewerkstellingsvergunning’ (artikel
1.1 Voorschrift Vreemdelingen).
De verlening van een verblijfstitel
heeft op grond van artikel 44, eerste
lid, Vreemdelingenwet, van rechtswe-
ge tot gevolg dat de verstrekking van
voorzieningen bij of krachtens de Wet
Centraal Orgaan opvang asielzoeker
of een ander wettelijk voorschrift dat
soortgelijke verstrekkingen regelt,
wordt beëindigd.
De rechtspositie die de vreemdeling
ontleent aan de verblijfsvergunning
(inclusief ingangsdatum en mogelijk-
heden tot verlenging van het verblijf)
is beschreven in C5.’

F
Paragraaf C3/16.2
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘2 Kennisgeving van de afwijzende
beschikking

Aan de gemachtigde van de asielzoe-
ker wordt een schriftelijke, gemoti-
veerde beschikking toegezonden. In
deze beschikking is een clausule opge-
nomen omtrent de mogelijkheid om
daartegen beroep bij de Rechtbank 
’s-Gravenhage in te stellen.
Indien geen raadsman bekend is,
wordt de beschikking door de korps-
chef aan de vreemdeling uitgereikt.
Op of in de aan de asielzoeker uitge-
reikte beschikking dan wel op een
daarbij gevoegd formulier staat in elk
geval vermeld: 
– de datum, tijdstip en wijze van uit-
reiking beschikking;
– de naam of het dienstnummer van
de uitreikende ambtenaar;
– een mededeling omtrent de voor de
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asielzoeker eventueel aan te wenden
rechtsmiddelen;
– de termijn waarbinnen de asielzoe-
ker Nederland dient te verlaten (zie
ook C3/16.3).

Ook indien de vreemdeling tevens
ongewenst wordt verklaard, wordt de
beschikking uitgereikt door de korps-
chef (zie B1/2.2.4).
Indien het niet mogelijk is de beschik-
king uit te reiken, omdat de vreemde-
ling is verhuisd zonder de korpschef
in kennis te stellen van een nieuw
adres, zendt de korpschef de beschik-
king naar het laatst bekende adres.
Als de beschikking wordt geretour-
neerd omdat de geadresseerde er niet
meer woont, vermeldt de korpschef in
een proces-verbaal dat het niet moge-
lijk is de beschikking uit te reiken,
terwijl vast staat dat hij niet verblijft
op het laatst bekende adres.
Vervolgens worden de beschikking en
het proces-verbaal gezonden aan de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND).
Indien de vreemdeling is vertrokken
uit een opvanglocatie behoeft de
beschikking niet vanuit diezelfde
opvanglocatie te worden verzonden.
De korpschef maakt in dat geval een
proces-verbaal op en zendt deze met
de beschikking naar de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND).’

G
Paragraaf C4/17.3.3
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
vervallen.

H
Paragraaf C4/17.5
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
vervallen.

I
Paragraaf C4/18.4
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
vervallen.

J
Hoofdstuk C6.28
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘[Artikelen 14 en 47 Paspoortwet,
artikelen 12, 13,14 en 15
Paspoortuitvoeringsregeling 2001,
gewijzigd 15 juni 2004]’

K
Paragraaf C6/28.1
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘1. Toekenning en geldigheidsduur

Nederlandse reisdocumenten voor
vreemdelingen en verdragsvluchtelin-
gen worden verstrekt door de burge-
meester van de woonplaats van de
aanvrager.
Indien een vreemdeling in het bezit is
van een geldige verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde of onbepaalde
tijd kan hij recht doen gelden op een
Nederlands reisdocument voor vluch-
telingen. Dit reisdocument heeft een
geldigheidsduur die afhankelijk is van
de verleende verblijfstitel. Indien de
geldigheidsduur van het vluchtelin-
genpaspoort verstreken is, dient de
vreemdeling opnieuw een aanvraag
voor verlening in te dienen.
Verlenging is niet meer mogelijk.
Indien het verblijfsdocument komt te
vervallen of wordt ingetrokken, komt
het vluchtelingenpaspoort op grond
van artikel 47, eerste lid, onder b,
Paspoortwet van rechtswege te ver-
vallen. In dat geval is de korpschef
bevoegd het document in te nemen.’

L
Paragraaf C6/28.2
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘2 De aanvraag en toetsing

Na invulling door de vreemdeling van
het aanvraagformulier stuurt de bur-
gemeester de aanvraag ter verificatie
door aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND). De
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) adviseert in dit geval over de
duur van het reisdocument door ver-
melding op het aanvraagformulier C1
van de geldigheidsduur van het ver-
blijfsdocument.
De Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) dient, indien hiervoor een aan-
vraag wordt ingediend, conform arti-
kel 14 of 15 van de
Paspoortuitvoeringsregeling de ver-
blijfsgegevens te verifiëren. De
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) zendt vervolgens het formulier,
voorzien van een advies, retour naar
de gemeente.

Indien de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) heeft vast-
gesteld, dat de aanvrager niet
beschikt over een geldige verblijfsver-
gunning zendt de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) het aan-
vraagformulier met deze mededeling
terug aan de burgemeester bij wie de
aanvraag is ingediend, ter toetsing
aan artikel 14 Paspoortwet. De
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) vermeldt hierbij ook of de
vreemdeling is vrijgesteld van het pas-
poortvereiste.’

M
Paragraaf C6/29.4
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘4 Bevoegdheid

Op grond van artikel 3.35,
Voorschrift Vreemdelingen is de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) bevoegd aanvragen tot verlen-
ging van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning asiel voor bepaal-
de tijd in te willigen. Het betreft hier
de verlenging van verblijfsvergunnin-
gen die zijn verleend voor minder dan
vijf achtereenvolgende jaren.’

N
Paragraaf C6/30.2
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘2 Geldigheidsduur van de verblijfssta-
tus en verlenging

De verblijfsvergunning asiel voor
onbepaalde tijd wordt op grond van
artikel 44, derde lid,
Vreemdelingenwet verleend met
ingang van de dag waarop de vreem-
deling aantoont dat hij aan alle voor-
waarden voldoet, maar niet eerder
dan de dag waarop de geldigheid van
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
afloopt.
In het algemeen betekent dit dat de
vergunning ingaat de dag nadat de
vreemdeling de termijn van vijf ach-
tereenvolgende jaren verblijf op grond
van de vergunning asiel voor bepaal-
de tijd heeft gehad.
De vreemdeling wordt in het bezit
gesteld van een verblijfsdocument, dat
wordt uitgereikt door gemeente waar
de vreemdeling zijn woon- of verblijf-
plaats heeft.
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De verblijfsvergunning asiel voor
onbepaalde duur behoeft niet te wor-
den verlengd. Wel dient het document
tijdig te worden vervangen.’

O
Paragraaf C6/30.5
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘5 Bevoegdheid

Op grond van artikel 3.36 Voorschrift
Vreemdelingen is de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) bevoegd de
aanvragen tot verlening van de ver-
blijfsvergunning asiel voor onbepaal-
de tijd in te willigen.’

P
Paragraaf C6/31.5.3
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘5.3 Arbeidsmarktaantekening

Zolang de procedure inzake het
beëindigen van het verblijf nog niet
heeft geleid tot een onherroepelijke
beslissing behoudt de vreemdeling op
grond van de Wet arbeid vreemdelin-
gen (zie B1/2.1.4) de rechten om
arbeid te verrichten volgens zijn laatst
geldende document. De vreemdeling
behoudt derhalve zijn vrije toetreding
tot de arbeidsmarkt.
Indien de vreemdeling tijdens de pro-
cedure, waarmee zijn verblijfsvergun-
ning wordt beëindigd, in het bezit
wordt gesteld van een W-document,
dient hij een inlegvel te krijgen met
een arbeidsmarktaantekening. Op
basis hiervan kan de vreemdeling blij-
ven werken. Het W-document met
bijbehorende inlegvel en Sticker
Verblijfsaantekeningen Algemeen
worden verstrekt door de korpschef.’

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in
de Staatscourant worden geplaatst en
treedt in werking met ingang van de
tweede dag na de dagtekening van de
Staatscourant waarin het is geplaatst.

Rijswijk, 6 oktober 2004.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND),
P.W.A. Veld.

Toelichting bij wijziging 2004/61

Artikelsgewijs

A
De aanvraag tot verlenging van de
verblijfsvergunning asiel voor bepaal-
de tijd en de aanvraag tot het verle-
nen van een verblijfsvergunning asiel
voor onbepaalde tijd zijn samenge-
voegd in één aanvraagformulier
(model M35-J-1). Dit heeft tot gevolg
dat de modellen M35-I (aanvraag tot
het verlengen van een verblijfsvergun-
ning asiel voor bepaalde tijd) en
M35-J (aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning asiel voor
onbepaalde tijd) zijn komen te verval-
len. Daarnaast is de taak van het ver-
sturen van een rappelbrief omtrent de
tijdige aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning asiel voor
onbepaalde tijd overgedragen aan de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). Hiertoe is het model M78-A
aangepast.

B
Ten gevolge van de overdracht van
de toelatingstaken kunnen vreemde-
lingen die menen in aanmerking te
komen voor een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd onder
beperking ‘staatlozen die buiten hun
schuld Nederland niet kunnen verla-
ten’ de reguliere aanvraag indienen
bij de gemeente waar de vreemdeling
woon- of verblijfplaats heeft in plaats
van bij de korpschef. De gemeente zal
de aanvraag vervolgens doorsturen
naar de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).

C
De asielzoeker en de hem bijstaande
personen of instanties dienen gege-
vens die relevant zijn voor de inhoud
van de te nemen beslissingen zo spoe-
dig mogelijk door te geven aan de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). De tussenkomst van de
Vreemdelingenpolitie is hiertoe niet
nodig.

D
In het kader van de overdracht van
de toelatingstaken wordt de korps-
chef niet langer in kennis gesteld
wanneer er aanwijzingen zijn dat arti-
kel 1F Vluchtelingenverdrag mogelijk
van toepassing is, en de aanvraag
wordt afgedaan op de imperatieve
afwijzingsgronden van artikel 30

Vreemdelingenwet. Daarnaast wordt
de korpschef niet langer bericht wan-
neer er sprake is van artikel 1F
Vluchtelingenverdrag en dat de
betrokken vreemdeling op geen enke-
le wijze verblijf mag worden toege-
staan en dat iedere daartoe strekken-
de aanvraag dient te worden
voorgelegd aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).

E
In het kader van de overdracht van
de toelatingstaken ontvangt de korps-
chef niet langer een afschrift van de
inwilligende beschikking ten behoeve
van zijn administratie en voor het
regelen van het verblijf.

F
In het kader van de overdracht van
de toelatingstaken ontvangt de korps-
chef niet langer een afschrift van de
afwijzende beschikking ten behoeve
van zijn administratie en voor het
nemen van verdere actie. Indien er
geen gemachtigde bekend is, reikt de
korpschef de beschikking uit.

G
In het kader van de overdracht van
de toelatingstaken ontvangt de korps-
chef niet langer bericht over het
indienen van een verzoek om een
voorlopige voorziening en de beslis-
sing op het verzoek om een voorlopi-
ge voorziening. Deze paragraaf komt
te vervallen.

H
In het kader van de overdracht van
de toelatingstaken wordt de korps-
chef niet langer bericht over de
inhoud van de uitspraak. Deze para-
graaf komt te vervallen.

I
In het kader van de overdracht van
de toelatingstaken wordt de korps-
chef niet langer bericht over de
inhoud van de uitspraak. Deze para-
graaf komt te vervallen.

J
Op 15 juni 2004 is de
Paspoortuitvoeringsregeling 2001
gewijzigd. Deze wijziging is verwerkt
in het hoofdstuk C6/28 van de
Vreemdelingencirculaire 2000.

K
Ten gevolge van de wijziging van de
Paspoortuitvoeringsregeling 2001 op
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15 juni 2004 is in deze paragraaf opgenomen dat verlenging van het vluchtelingenpaspoort niet meer mogelijk is
indien de geldigheidsduur van het vluchtelingenpaspoort is verstreken.

L
Ten gevolge van de overdracht van de toelatingstaken dient de gemeente de aanvraag voor een vreemdelingen- dan
wel vluchtelingenpaspoort ter verificatie voor te leggen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

M
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft de behandeling van de aanvraag tot het verlengen van de geldig-
heidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd overgenomen van de korpschef.

N
Aan deze paragraaf wordt toegevoegd dat de vreemdeling in het bezit wordt gesteld van een verblijfsdocument, dat
wordt uitgereikt door de gemeente.

O
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft de behandeling van de aanvragen tot het verlenen van een verblijfs-
vergunning asiel voor onbepaalde tijd overgenomen van de korpschef van de Vreemdelingenpolitie.

P
Aan deze paragraaf wordt toegevoegd dat aan de vreemdeling een W-document wordt verstrekt door de korpschef.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
namens de minister,
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),
P.W.A. Veld.
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