
iastitte

IND-werkinStructie nr. 2005/24 (AUB) Intern

Aan Proccsdirecieuren IND

c.c. HDVB

Van Hoofddirecteur IND
Datum 25 juli 2005

Onderwerp HandeJwijze bi] ingekomen brieven en afhandellng bezwaarschriften in
het kader van de H-1 brieven en de Eenmallge Regeling

1. Inleiding
Op 19 november 2004 heeft de Afdelin| besmursrechtspraak van de Raad van State
(ABRS) een uitspraak gedaan over de waag of een vreemdeling die met een becoep op
persoonUJke omstandigheden verzoekt orn gebruik te maken van de discretionaire
bevoegdheid om hem toch een veiblijfsvergunning te verlenen, tegen een afwijzende
beslissing een icdhtsmiddel kan indienen. Kort gezegd komt de uitepraak er op neei
dal een deigelijk verzoefc veelal als een aanvraag dicnt te worden aangemerkt, en de
icactie daarop een beslissing zal zijn, waariegen wear een rethtsmlddel apenstaai,

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integrate heeft op IB maart 2005 aan de
Tweede Kamer bericht dat de meeste verzoeken in gevallen die veelal als" 14-1"
zaken zijn aangeduid als een aanvraag zullen warden beschouwd en dftt het
antwoord op deze vevzoeken zal worden opgevat als een besluif waartegen een
rechtsmiddel mogeMjk is. En dat in het verlengde hiervan de meeste reacties op de
antwoorden die in deze gevallen zijn gegeven zullen woiden aangemerkt als
bezwaar- of beroepschrift.
Overigena heeft zij besloten om da 14-1 brieven, waar geen rechtsmiddel tegen is
ingedtend, als afiedaan te blijvenbeschouwen.

In deze instrucde zal ik aangeven in welfce gevallen een verzoek als een aanvraag
moet worden bescbouwd, op welke wijze moet worden omgegaan met verzoeken die
na afhandeling van het 14-1 project zijn binnengekonten en thans nog binnenkornen
(nietafsehandelde brieven}, en hoe moet worden omgegaan met de ingediende
bezwaarschriften.

2. Wanneer is een verzoek een aanvraag?
Een brief van een niet-gemachri|Cle petsoon kan in hot algemeen niet worden
opgevat ale aen aanvraag in de zin van de Awb Of de Vreemdelingenwet 2000
(artikelen 23 efl 36 Vreemdelingenwet £000 wijken af van de Awb). De ABRS heeft Wj
uitspraak van 13 april 2003 de persoon, die een uitgeprocedeerde vreemdeling had
opgevangen, niet als belanghebbende aangemerkt
De met-gemachtigde briefschtijver behoorl dus niet tot de personen, die een
aanvraag op grond van de Vreemdelingenwet 2000 kunnen indienen. Hersiel vcrzuim
woidt niet geboden; indien noodzakelijk zal de vernere correspondence met de
(gemachtigde van tie) vreemdeling worden gevoerd.
Dat neemt niet weg dat een dergelijke brief wel moet worden beantwoord. Zie VQOI
de wl]ze waargp in dit soort gevallen met de briefschrijver kan worden
gecorrespondeerd verder werkinstructie 2004/20.



tndien de brief afkomstig \S van de vreemdeling zelf Of (Hens gernachtlgde, dan geldt
het volgende.

Uit de uitspraken van de ABRS (van 16 januari 2004,8 november 2004 en 19
november 2004) zajn de volgende concludes te trekkan:
• er is sprake van een aanvtaag in de zin van de Awb to geval van een vetzoek van een
belanghebbends om een bepaald, naar strekfcing concreet geduid, besluit te nemen;
• een brief met een verzoek om toepassing van de inherente afwijkingsbevoegdheid
kan een aanvraag fcijn als daaruit blijkt op grond van welfce bevoegdheid wordt
verzocht om ccn besluit te nemen en van wdke beleidsregels met toepassing van
artikel 4:84 Awb zou moeten worden afgeweken. In dat geval is de reactie een besluit
waartegen de gebruikelijke reditsmiddelen (bezwaar en beroep) kunnen worden
ingediend;
* een brief met een verzoek om met toepassing van de discretionaire bevoegdheid -
al dan niei op pond van de eenmaJige reselling - een vertdijfsvergunning regulier te
verlenen, kan een aanvraag zijn en de reactie sen besluit waartegen de gebruikelijfce
rechtsmiddelen kunnen worden ingediend;
' een brief met een verzoek om heroverweging van de afwijzing van de
verblijlfsvergunning asiel kan - Indien er geen nieuwe feiten en Omstandigheden zijn
-worden afgewezen ondei verwijzing naarde eerdere beschikking. Tegen deze
nieuwe afwijirfng kan beroep worden ingesteld. Dit is overigens niet nieuw,

Van geva) tot geval zal dus bezien moeten worden of het verzoek is aart te merken als
een aanvraag, en daarblj zal niet snel geconcludeerd kunnen worden dat er geen
aanvraag is gedaan. Onder aanvraag wordt hier overigens verstaan een aanvraag op
grond van de Vreemdelingenwet 2000, aangezien met het vei-zoek beoogd wordt een
vcrblijfavergunning op grond vsn de Vreemdelingenwet 2000 te verkrfjgen,
(Formeel kan ook de gemachtigde geen aanvraag indienen, maar aaageKien in deze
zaken een herstei verzuim aan de vreemdeling wordc geboden is dat geen prcbleem).

Veelal zal het verzoek $6n of meej van de volgende elementen bevSHen:
• heroverweging van een eerdere beslissing;
* toepassing van deeenmallge regeling;
» gebruik te maken van de dtscretionaiie bevoegdheid;
* gebruik te maken van de inherente afwijkingsbevoegdheid look wel aan te

duiden als "schrijnend geval").

Daarbij zal niet sltijd de juiste term gebruiktzijn. Niet alleer) de inleidende brief is
van belang bij het duiden van het verzoek, maar ook eventuele
vervolgcorrespondentie, voor zover die niet als een bezwaarSChrift is aan te merken.
Het is namelijk niet rnogelljk om in bezwaar de grondslag van een aanvraag te
veranderen.

Slechts een "enEel verzoek om afwijking van een veelomvattend complex van op een
grote dlversltelr van bealuitcn betrekking hebbende bcleidsregele, als neergelegd in
de Vc 2000, is derhalve niet aan te merken als een aanvraag, als bedoeld In artifcel 1:3,
deide lid, van de Awb.", aldus de ABRS. Dat betekent dat allaen in het geval uit de
correspondcntie op geen enkele wijze ia af is Iciden op welke grond (asiel of regulier,
rnei concreet veiblijfsdoel) verblijf wordt beoogd, het verzoek niet als een aanvraag is
aan te merken,



3. Hoe om te gaan met de vereoeken
Het gaat hier om brieven die vo6r 18 maart 2005 zijn binnengekomen
en nog niet beantwoord zijn alSHiede orn brieven die n& IB maait 200S zijn
buiriengekomen.

Een schriftelijk vetzpek (per brief, maar ook per e-mail), dat als een aanvraag is te
beschouwen, betreft een ppvolledige aanvraag.
Uitgangspunt van de Vreemdelingenwet 2000 is immers, dat aanvragen op de
aangewezen plaais en door middel van het juiste Eormulier worden ingediend- De
aanvraag dient door de vreemcteHng in persoon le worden ingediend- Indien niet is
voldaau aan de vereisten voor het in behandeling nemen van de aanvraag wordt,
joals in de Vieemdelingencirculaire 2000 is bepaald, een tarrnijn voor herstel van het
verzuim geboden. Als antwoord op het verzoefc dient dan ook bijgevoegde
ontvangstbevestiging met herstel verztiim uit te gaan (bijlage 1). Aan de hand van de
inhoud van d« brief zal moeteft wowien bezien of het verzoek is op le vatten als een
asielaanvraag of als een reguliere aanvraag. Dlt vergt dus een beoordeling van de
Inhoud van de brief, voordat tot het verzenden van de herscel verzuirflbiM wprdt
overgegaan. De tekst van de brief zal aan de soon procedure worden aangepast
(weghalen wat niet van toepassing is).
Is het verzoek aan te merken als een aanvraag, maar is het aangevoerde niet
asielgerelateetd, dan wordt uilgegaan van een verzoek om verlening van een
verblijtsvergunning leguller,

De werkwijze bij een onvolledige aanvraag is neergelegd in de Vrecmdelingen-
eirculaire 2000 in de paragrafen Bl/4.2.1 en C5/20.2 en in de werkinstructles 259 en.
2005/3. Kortgezegd:
* Voor reguliere aanvragen geldt dat de vreemdeling het Juiste formulier bij de

gemeeme moet indienen, leges dient te betalen en moet voldoen aan het
vereiste van een machtiging tot voorlopig verblijf. Zie hiervoor ook de
bijgevoegde AO van het proces regulier. De teket van de brief met het nummer
2005011 isinbijlage \ ingevoegd;

a Voor asielaanvragen geldt dat de vreemdeling een afspraak moet maken met het
aanmeldcenrnim Ter Apel en op de aangewezen plaacs het juiste formulier

In beginsel mag de beslissing op de - onvolledige - aanvraag woiden afgewacht, en
levert dat rechtmatig verblijf op in de zin van anlkel 8 Vreemdelingenwet 2000. De
normale regels omtrent het mogen afwachten van aanvragen gelden oofc in deze
gevallen, AflianfceMjk van de beoordeling of sprake is van een. asisl dan wel een
reguliere aanvraag, zal derhalve OOk de bljbehorende dtellevering naar hel GB^
plaatsvinden,

Uitera:ird falijft het mogelijk om bianengekomen brieven in een lopende procedure
bij de beslissing in die procedure le bettekken; dan moet de inhoud van die brief een
relatie hebben met de eerder iiigediende aanvraag. BIJvoorheeld: tussen een
aanvraag voor studie en later aangevoerde medfsche aspecten bcstaat in het
algemeen geen verband, en dan zal de inhoud van de brief niet bij de beslissing
worden betrokken. Een dergelijke brief is dus een onvolledige aanvraag voor een
ander verblijfsdoel.

Brieven die door een niet-gemachflgde zijn geschreven, worden wel beoordeeld op
schrijnendheid. Zie werklnstructie 2005/3; deze blijft van kraeht.



Indien et sanleiding bestaat om alsnog een verblijf$vergunning te verlenen, dan kan
de vieemdelmg per brief worden verzocht om een daartoe strekkende aanvraag te
doen. Daerbij zal hij op grond van hrt bepaalde in ariikel 3-34, lid 6, Voorschrift
vreemdelingen 2000 worden vrljgesteld van de legesverplichting. Deze vrijstelling
geldt alleen als de vreemdeling op verzoek van de Minister een aanvraag indtent, niet
als die aanvraag "spontaan" is ingediend.

4, Alhandeling bezwaar- en berdepschriften
Bij de beoordeling van bezwaar- en beroepschriften moet worden bezien of in de
oorsprortkelpe brief een verzoek om heroveiweglng van een eerdcre procedure is te
lezen.
Hiertoe bestaat aanleiding indien de brief bewoQidingfirt bevat als bijvoorbeeld:
'alsnagverbliJfsveTgurffling verlenen', 'zaak alsnog nader willen bekijfcen1,
'heroverwegen', 'alsnog verblijfevBrgunning te verlenen'. Is dat het geval. dan nioet
aan de hand van die eerdere procedure worden bezien of het om heroverweging van
de asiel- dan wel reguliere beslissing gaat, en bezwaar [regulier) dan wel beroep
(asiel) mogelijk was. Ts het verzoek aan te merken als een aanvraag, maar is het
aangevoerde niet asielgerelaieerd, dan wotdt uitgegaan van een verzoek om
vertening van een verblijfsvergunning regulier.

In beglnsel mag een beslisaing op het bezwaarschrift worden afgewachr. Da nOrmale
regels daarorntrent gelden ook in deze gevallen.

Asielzakert
Bczwaarschriften in zaken, waarin een niet-gemachtigde een verzoek heeft geswurd,
dienen ter behandellng te worden doorgezonden aan de rechtbank.

Als de vreemdeling of diens gemachtigde een brief heeft gezonden met een verzoek
dat als een (onvolledige) asielaanvraag moet worden opgevat, en bezwaar heed
ingediend tegen de antwoordbrief of het ultblijven van de beslissing, geldt het
volgende, Er is geen bezwaar mogelijk tegen een beslissing op een asielaanvraag, dus
BOU het bezwaarschrlft eigenlijk naai de rechtbank moeten worden gezonden ter
behandeling als beroepschrift. Dat is nu evenwel zinloos. De IND bericht betrokkene
dat de alhandeling van het verzoek onjuist is geweest en dat er alSflOg een beslissing
zal worden genomen op het verzoek, onder gelijktijdig verzoek om het
bezwaarschrift in ce trekken, Zie bijlage 2.

Reguliere zdken
Bezwaarschriften in zaken, waarin een ntet-gemachtigde een veraoek heeft gestuurd,
zijn iilet-ontvankelijk. Br Is geen sprafce van een aanwaag, nu de briefschrijver op
grond van de Vreemdelingenwet 2000 geen aanvraag kan indienen.

De Minister heeft aan de Tweede Kamer bericht dat de ingediende bezwaarsehriften
" 14-1" inhoudelijK sullen worden behandeld en dat in die gevallen niet wordt
tegengeworpen dat geen leges zijn betaald en dat niet is voldaan aan de mw-plicht.
Voorwaarde voor het inhoudelijk behandelen van een bezwaarschrift is niteraard wel
dat bet onderliggende verzoek als onvolledige aanvraag kan worden aangemerkt
Indien aan deze voorwaarden is voldaan dient alsnog een inhoudelijke beoordeling
van het bezwaarschrift plaats te vlnden. Alvorens op het bezwaarschrift Jean warden
beslisi zaJ in de meeste gevallen een actualiserlng van de informatie nodig zijn.



Hiertoe kan een brief aan de geniaehtfgde worden verzonden waarin om relevante
actuele Jnformade wordt versochi. Tevens zal in de meeste gevaflen dienen te
worden geboord in bezwaar. Daaibij moet expliciet aan bod komen welke riehflng
betrokkene op wflde gaan met de brief, om ie bepalen of het bezwaar wel mogelijk
was (ale het een asiehrerzoek is, dan is bezwaar niet mogelijk].
Wil men koersen op regulier en asiel, dan wordt verwezen naar artikel 30 onder c
Vreemdelingenwet 2000 (imperarieve afwrjzitlgsgrond vanwege openstaande
reguliere piocedure)-
Zie verder werkinstructie 269 "horen in bezwaar".
Indien wordt overwogen net bezwaai in afwijking van het beleid in te willigen dient
de zaak overeenkomstig werkinscruetie 2005/3 voorgelegd te worden aan de Minister.
Deze werkinstructie achrijft voor welke procedure daarbij dieal ie worden gevolgd-

Voor wat betreft de termijn die geldt voor hetindlenen van bezwaarschriften wordc
uitgegaan van de algemeen geldende bezwaartermijn van de Vreemdelingenwet
2000, namelijk vier weken. BezwaarschrJften die meer dan vier weken na het
antwoord zijn ingediend, zijn dan In beginsel te laai. Ten aanrien van te laat
ingediende bezwaarschriften geldt het bepaalde van artikel 6:11 Awb.
Bezwaarschrifren die nog zijn ingediend binnen een termijn van vier weken n& 19
november 2004, de datum van de uitspraak van de ABRS, worden in begiasel als
onrvankelijfc beschouwd. Bit heeft de Minister In de brief van 18 maart 2005 aan de
Tweede Kamer medegedeeld. In de rechtspraak wordt in het algemeen een termijn
van twee wefcen na het bekend worden van de bezwaar. of beroepsmogelijkheid
aangehouden; een termijn van vier weken is derhalve toulani in de richting van de
vreemdeling.

Bezwaarschriften tegen een antwoordbrief die v66r 18 maart2005 is verstuurd en die
later dan vier weken na 18 maart 2005 zijn ingediend, zijn in beginsel niet-
ontvankelijk.

N.B, Het komt voor dat er naast de bezwaarzaak 14-1 ook nog een of meer andere 14-
l brieven zijn toegezonden. Voorzover die nog niet zijnbeantwqord, kan daar het
volgeftde mee worden gedaan. Brieven van een vreemdeling zelf of diens
gemachtigd'e-kunnen worden betrokken bij het besluit op bezwaar of bij de
opengevallen. asielaanvraag, als nadere onderbouwing van hetgeen eerder iis
aangevoerd. Stelt de vreemdeling zich op het standpunt dat er toch een aparte
aanvraag zou zijn, dan dient in reguliere zaken alsnog een herstel verzulrn te worden
gcboden, en in asielzaken te worden gewezea op artikel 30 onder c
Vreemdelingenwet 2QQO.
Brieven van niet-gemachtigden Kunnen op de paragraaf 2 aangegeven wijze worden
beanrwoord.



Bijlage 1

Geachte heer/mevrouw,

Op * hebt u * (namens uw client) mij een brief gezonden, waarin u verzoefct om*

Ik vai uw verzoek op als een verzoek om heroverweging van een eerdere beschikking. Een verzoek om
heroverweging is - ingevolge het beleid zoals neergelegd in hoofdstuk "C5/20.5 van de Vreemdelingencircuiaire
200&- een aanvraag die niet is ingediend overeenkomstig de vereisten van de artikelen 3,26 tot en met 3,34a of
de artikelen 3.38 tot en mei 3,43 Voorschrift Vreemdelingen. Op pond van het bepaalde in artikel 4:5 Atgemene
wet bestuurarecht geef ik u tot' de gelegenheid dit gebrek te herstellen.

*Asiel
*U/Uw client dient zich cvereenkomstig het bepaalde in de Vreemdelingencircuiaire 2000 C5/20.2 vo 6 r de
aangegeven datum te wenden tot het aanmeldcentnim inTer ApeL

De procedureis als volgt:
1: U dient telefonisch kenbaai te maken dat u een aanvraag lot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd wilt indienen, Daartoe heeft de IND een speciaal telefoonnummer opcngesteld: 0599 - 568
116.
Dit nuinmer is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Buiteri deze tijden is het
mrmmer niet opengesteld.

2: Indien u over een postadres beschiM wordt u van de afspraak zo spoedlg mogelijk, schiiEtelijik, op de hoogte
gesteld. Daarbij zal worden aangegeven op welke datum, op welk tijdstip en In welk aanmeldcentnim u zich
mqetmelden,

Toi slot deel ik u mee dat u zo snel als redelijlkerwijs mogelijk is, in de gelegenheid wordt gesteld uw aanvraag in
te dienen, Na het indienen zal worden beoordeeld of het om een hcrhaalde, tweede of opeenvolgeride aanvraag

•Regulier
Naar aanleiding van deze aanvraag deel ik u het volgende mee,

Voor iedere vreemdeling geldt dat een aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd moet worden ingediend bij de burgemeester van de gemeerice waar hij woon- of
verblijfplaats heeft. Een aanvraagmoet dus in persoon worden ingediend. Bit is belangrljk omdat uw identitek
vastgesteld moet worden.

Ook moei u de originele gegevens en beschdden overleggen op basis waarvan kan worden vastgesteld dat.
word! voldaan aan de voorwaarden voor de verlening van de verblijfevergunning.

Gelet hierop stel ik u in de gelegenheid om binnen drie weken no. uerzending van dsse brze/alsnog in persoon te
wenden tot de burgemeester van de gemeente waar U woon - of verblijfplaats heeft om aldaar de aanvraag te
koroen toelichien en daarbij de originele gegevens en bescheiden te overleggen,
Indien het met mogelijk is om binnen deze terroijn de aanvraag te komen toelichten bij de gemeente, dient u
mij een berichi hiervan - onder vermelding van de datum waarop de afspraak dan wel mogelijk is - te sturen
aan het hierbovengenoemde postadres onder vermelding van bet doSslernummer. . .

Als u niet binnen de hiervoor gestelde termijn. voldoet, zal ik op grond van de mij thans ter beschikldng s'taande
gegevens een beslisssng op de aanvraag nemen waarbij ik u erop wijs dat de aariwaag in ieder geval niet voor
inwilllging in aanmerkmg komt omdat de identiteit van de aanvrager niet is vastgesteld.



U oarvangt een aparte brief met een acceptgiro om de veischuldigde leges te voldoen. U kunt in dit geval alleen
met de acceptgiro betalen en niet per fcas bij de gemeente. Ik verzoek u daarom deze brief mee te nernen naar
de gemeente, zodat u kunt aanconen waarom u geen leges bij de gemeente hoeftte beialen.

Ik wijs u er voorts op dat, ingevolge het bepaalde in artikel 4:15 van de AJgemene wet bestuursrecht de termijn
voor het geven van de beschikking, met mijn verzoek om aattvullen.de infbrmatie met betrekking rat de
aanvraag wordt opgeschort tot de dag waarop u de gevraagde informatie heeft gegeven, of de daarvoor gestelde
Termijn oagebruikt is verstreken.

Hoogachtend,

de Minister vqorVreemdelingenzafcen en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigraue- en Naturalisatiedienst (IND), .
ngmens deze,



Justitie

Ministerievanjustitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Bijlage 2

FbsB dies Rwtiu sM9,690 Q M. Zevsaar Bsaaskades

Datim
Dossaum m a"

VflJtfl m er
Uw/beS

Uw kertn *
Betel

lflQ900-123«5Sl CftJRQ.lO pm],

Fa X[Q 316)523582

tfer^w wv\idl

geboren op "
van * nationaliteit

Geachte heet/mewouw,

In uw brief van * maafct u bezwaar tegen mijn reactle van * op uw brief van".

Onder verwijzing naar de uitspraak van de Articling bestuursrechtspraak van de Raad
van State van 19 november 2004 (2Q0404931/1,JV 2005/2® ban uw brief van *worden
besciiQuwd als een aanvraag. In ditlichtbesienis mljn reactte op uw brief csn
besluit, waartegen het indienen van een rechtsmiddel mogelijk is,
Aan de Tweede Kamer heb ik bij brief van 12 juli 2005 toegezegd dat ik
bezwaarschriften tegen dat besluit, mits tijdig en door belanghebbende of diens
gemachtigde ingediend, inhoudelijk zal hehandelen. In asielzaken is behandeling in
bezwaar evenwel niet mogelijk; aangezieit uw verzoek het karakter heeft van een
asielaanvraag trek ik mijn besluit van * op uw brief van * daarom hi onder
mededetog dat ik op uw brief inboudelijk zal beslifisen. Ik neem aan dat dit voor u
reden is uw bezwaarschrift in te trekken,

Indien u van mening bent dat ik het verzoek ten onrechte als een asielaanvraag
opvat, verzoek ik u mij dat binnen twee weken na heden schriftelijk tc berichten.

Om op uw asielaanvraag te fcuzmen beslissen zal iku/uw client* binnenkort
uitnodigen voor een nader gehoor. U ontvangt hiecvoor zo snel mogelijk een
uitnodiging.

de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integrade,
namens de7.e,
het hoofd van de Immigratie- en Naiuralisatiedienst (IND),
namens deze.


