
Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/17)

Besluit van de Staatssecretaris van Justi-
tie van 13 juli 2007, nr. 2007/17, hou-
dende wijziging van de Vreemdelingen-
circulaire 2000

De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het Vreemdelin-
genbesluit 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 B5/3.2.3 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:
3.2.3 Bij besluit aangewezen
categorieën vreemdelingen
Een aantal categorieën vreemdelingen
komt in aanmerking voor een arbeids-
marktaantekening op het verblijfsdocu-
ment: ‘Arbeid vrij toegestaan. TWV niet
vereist’ (zie artikel 2, Besluit uitvoering
Wav).
Het gaat om de volgende categorieën
van vreemdelingen:

een vreemdeling aan wie een verblijfs-
vergunning voor bepaalde tijd als
bedoeld in artikel 14 Vw is verleend
voor verblijf bij:

een in Nederland woonachtige Neder-
lander, of

een vreemdeling aan wie een aanteke-
ning als bedoeld in artikel 4 Wav is
afgegeven;

een vreemdeling die in het verleden
heeft beschikt over een krachtens de Vw
afgegeven verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd met daarop een aanteke-
ning dat arbeid vrij is toegestaan en
nadien zijn hoofdverblijf niet buiten
Nederland heeft gevestigd; en

een vreemdeling aan wie een verblijfs-
vergunning voor bepaalde tijd als
bedoeld in artikel 14 Vw is verleend
indien de vreemdeling gedurende een
ononderbroken periode van zeven jaar,
direct voorafgaande aan de verblijfsver-
gunning, werkzaam is geweest op
zeeschepen die onder Nederlandse vlag
varen en in Nederland zijn geregistreerd
of op mijnbouwinstallaties op het Neder-
lands deel van het continentaal plat (zie
B5/4.2.1).
Artikel 3.31 Vb staat niet de vergun-
ningverlening in de weg aan de vreemde-
ling die drie jaar arbeid heeft verricht
waarvoor na toetsing aan het prioritets-
genietend aanbod op de Nederlandse

– 

– 

– 

– 

– 

arbeidsmarkt een TWV was afgegeven
en om die reden vrij is op de arbeids-
markt, ook indien met zijn werkzaamhe-
den niet (langer) een wezenlijk Neder-
lands belang is gediend.
De verblijfsvergunning voor arbeid in
loondienst kan worden verleend aan een
vreemdeling die in het bezit is van een
arbeidsmarktaantekening ‘arbeid vrij
toegestaan; TWV niet vereist’ als hij in
ieder geval voldoet aan de voorwaarden
genoemd in artikel 3.31, tweede lid,
onder b, c en e, Vb.

B
Paragraaf B5/4.4.6 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:
4.4.6 Gezinshereniging
Gezinsleden van de dienstverrichter aan
wie op grond van het vorenstaande een
verblijfsvergunning is verleend, zijn niet
vrijgesteld van de TWV-plicht. De
arbeidsmarktaantekening luidt: ‘arbeid
uitsluitend toegestaan indien de werkge-
ver beschikt over TWV’.
B2 is van toepassing, met uitzondering
van de middeleneis, de TBC-keuring
(tenzij het gezinslid niet verblijft in een
EU/EER-land danwel Zwitserland) en
het beleid inzake voortgezet verblijf na
gezinshereniging (zie B16).

C
Paragraaf B6/6 Vreemdelingencirculaire
2000 komt te luiden:
6 Beperkingen, arbeidsmarktaanteke-
ningen en voorschriften
Beperking en arbeidsmarktaantekening
bij studie hoger onderwijs of voortgezet
en beroepsonderwijs
De verblijfsvergunning wordt verleend
onder de beperking: ‘Studie (naam stu-
dierichting) aan (naam onderwijsinstel-
ling) te (plaatsnaam)’; de arbeidsmarkt-
aantekening luidt: ‘arbeid niet toege-
staan met uitzondering van arbeid van
bijkomende aard; TWV vereist’.

Beperking en arbeidsmarktaantekening
bij het voorbereidend jaar
De verblijfsvergunning wordt verleend
onder de beperking ‘Aanvullend(e) exa-
men(s) met het oog op studie aan (naam
onderwijsinstelling) te (plaatsnaam)’; de
arbeidsmarktaantekening luidt: ‘arbeid
niet toegestaan met uitzondering van
arbeid van bijkomende aard; TWV ver-
eist’.

Voorschriften
Aan de afgifte van de verblijfsvergun-
ning wordt het voorschrift verbonden
van het sluiten van een voldoende ziek-
tekostenverzekering, met inbegrip van

de kosten die zijn verbonden aan opna-
me en verpleging in een sanatorium of
een psychiatrische inrichting.
In daarvoor in aanmerking komende
gevallen wordt aan de verblijfsvergun-
ning het voorschrift verbonden dat een
hier te lande wonende, solvabele derde
zich ten behoeve van de vreemdeling
garant dient te stellen door onderteke-
ning van een verklaring (zie bijlage 6c
VV).

D
Paragraaf B7/3.5 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:
3.5 Arbeidsmarktaantekening
Op de verblijfsvergunning wordt aange-
tekend: ‘Arbeid niet toegestaan’.

E
Paragraaf B7/4.5 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:
4.5 Arbeidsmarktaantekening
Op de verblijfsvergunning wordt aange-
tekend: ‘Arbeid vrij toegestaan. TWV
niet vereist’.

F
Paragraaf B10/8.2.1 Vreemdelingencir-
culaire 2000 komt te luiden:
8.2.1 Grensoverschrijdende dienstver-
richters

Notificatieplicht
Het verbod om vreemdelingen zonder
TWV te werk te stellen is op grond van
artikel 1e van het Besluit uitvoering
Wav niet van toepassing op werkzaam-
heden in het kader van grensoverschrij-
dende dienstverlening als aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:

de dienstverlener buiten Nederland is
gevestigd in een land waarvoor het vrij
verkeer van diensten geldt, en geen post-
busonderneming is;

de werkzaamheden die de dienstverle-
ner verricht niet bestaan uit het ter
beschikking stellen van werknemers
(uitzendarbeid);

de werkzaamheden voor de aanvang
daarvan bij de CWI – via een standaard-
formulier – zijn genotificeerd.
Als niet aan deze voorwaarden wordt
voldaan, blijft een TWV vereist.
De notificatie geldt voor alle buitenland-
se dienstverleners voor wie het vrij
verkeer van diensten geldt, die een
dienst in Nederland willen verlenen met
eigen werknemers voor wie op enig
moment geen vrij verkeer van werkne-
mers met ons land geldt (zie ook B5/4.4).
Gevraagde bescheiden:

een geldig paspoort of een geldige
identiteitskaart;

– 

– 

– 
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een kopie van de werkvergunning
waaruit blijkt dat de vreemdeling gerech-
tigd is in het land van vestiging van de
werkgever arbeid te verrichten in dienst
van de werkgever (indien een werkver-
gunning in het land van vestiging is
vereist);

een bewijs waaruit de te verrichten
diensten blijken.

Geldigheidsduur
Ingevolge artikel IX Richtlijn 2004/38,
wordt aan onderdanen van staten, die op
1 mei 2004 zijn toegetreden of daarna
toetreden tot de EU alsmede hun gezins-
leden, ongeacht hun nationaliteit, een
document rechtmatig verblijf verleend
waaruit rechtmatig verblijf blijkt, voor
de duur van vijf jaar of tenminste voor
de duur van de dienstverlening.

Arbeidsmarktaantekening
De arbeidsmarktaantekening luidt:
‘arbeid in loondienst alleen toegestaan
indien de werkgever beschikt over
TWV’.

G
Paragraaf B10/8.4 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:
8.4 Andere verblijfsdoelen dan arbeid
in loondienst
Aan de vreemdeling, die voor een ander
doel dan het zoeken of verrichten van
arbeid in loondienst in Nederland ver-
blijft (zelfstandige, dienstenverlener,
dienstenontvanger, gepensioneerde, blij-
vend arbeidsongeschikte, economisch
niet-actieve en student), wordt door
Nederland geen vrije toegang tot de
Nederlandse arbeidsmarkt verleend,
zolang Nederland als nationale maatre-
gel de TWV-plicht handhaaft.
De vreemdeling heeft wel de mogelijk-
heid zich alsnog op de arbeidsmarkt te
begeven, maar een potentiële werkgever
is verplicht met het oog op de tewerkstel-
ling van deze vreemdeling over een
TWV te beschikken.
In verband daarmee wordt op de sticker
verblijfsaantekeningen voor gemeen-
schapsonderdanen, dan wel het verblijfs-
document, af te geven aan de vreemde-
ling die voor een ander doel dan het
verrichten van arbeid in loondienst in
Nederland verblijft, de arbeidsmarktaan-
tekening gesteld: ‘arbeid wel toege-
staan; TWV wel vereist’.
Op het verblijfsdocument van de gezins-
of familieleden wordt in beginsel dezelf-
de arbeidsmarktaantekening geplaatst
als op het document van de vreemdeling
van wie hun verblijfsrecht afhankelijk
is. Dat geldt ook voor wat betreft de
aantekeningen inzake beroep op de
publieke middelen.
Pas indien op enige datum na toetreding
van de desbetreffende lidstaat een TWV
is verleend ter zake van de door de
vreemdeling te verrichten werkzaamhe-
den, wordt vervolgens op aanvraag een
nieuw verblijfsdocument EU/EER afge-

– 

– 

geven, met toepassing van B10/8.2
onder b, voor zover sprake is van reële
en daadwerkelijke arbeid, anders dan
marginaal en bijkomstig van aard, en
voor zover de TWV is afgegeven met
een geldigheidsduur van tenminste 12
maanden.

Arbeid van bijkomende aard
Voor wat betreft studenten, die in Neder-
land verblijven op grond van artikel
8.12, eerste lid, onder c, Vb, en die geen
verblijfsrecht kunnen ontlenen aan één
der andere bepalingen van het gemeen-
schapsrecht, geldt het volgende.
Indien zij arbeid (willen gaan) verrich-
ten in het kader van een stage als ver-
plicht onderdeel van de opleiding, of
arbeid van niet meer dan tien uren per
week dan wel seizoenarbeid in de maan-
den juni, juli en augustus, is het gestelde
in B6/5 van overeenkomstige toepassing.
Daarbij wordt voorts verwezen naar de
paragrafen 24 en 26 van de Uitvoerings-
regels bij het Delegatie- en uitvoerings-
besluit Wav, inzake stagiaires, respectie-
velijk arbeid van bijkomende aard (zie
D2/2).
Ook in de daar omschreven gevallen,
van door een student te verrichten
arbeid, is een TWV vereist, ook al wordt
die arbeid aangemerkt als zijnde van
bijkomende aard.

H
Paragraaf B11/8.4 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:
8.4. Beperking, (arbeidsmarkt)
aantekeningen en voorschrift

Hoofdpersoon
De verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd wordt, al naar gelang de
situatie, verleend onder de beperking:

‘arbeid als zelfstandige voor (naam
van de onderneming) op grond van het
internationaal Vriendschapsverdrag’
met de arbeidsmarktaantekening:
‘arbeid in loondienst alleen toegestaan
indien de werkgever beschikt over
TWV; of

‘arbeid in loondienst als vertegen-
woordiger van (naam van de vertegen-
woordigde) op grond van het internatio-
naal Vriendschapsverdrag’ met de
arbeidsmarktaantekening: ‘arbeid uitslui-
tend toegestaan indien werkgever
beschikt over TWV.’

Afhankelijke gezinsleden
De afhankelijke verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd aan echtgeno-
ten en de minderjarige kinderen wordt
verleend onder de beperking: ‘Verblijf
bij (naam hoofdpersoon).’ De arbeids-
marktaantekening luidt: ‘arbeid uitslui-
tend toegestaan indien werkgever
beschikt over TWV’. In alle gevallen
wordt tevens toegevoegd: ‘Een beroep
op de publieke middelen kan gevolgen
hebben voor het verblijfsrecht.’

– 

– 

Aan de vergunning wordt als voorschrift
verbonden de verplichting voldoende te
zijn verzekerd tegen ziektekosten met
inbegrip van de kosten verbonden aan
opname en verpleging in een sanatorium
of een psychiatrische inrichting.

I
Paragraaf B11/9.3 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:
9.3 Beperking, arbeidsmarktaanteke-
ning en voorschrift
Als regel zal aan de verblijfsvergunning
voor bepaalde tijd van de betrokkene
steeds een beperking zijn verbonden.
Indien ingevolge het Verdrag niet tot
verblijfsbeëindiging kan worden overge-
gaan, wordt de beperking waaronder de
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
laatstelijk is verleend, gehandhaafd.
De op de eerder verleende verblijfsver-
gunning geplaatste arbeidsmarktaanteke-
ning wordt gehandhaafd.
Aan de vergunning wordt als voorschrift
verbonden de verplichting voldoende te
zijn verzekerd tegen ziektekosten met
inbegrip van de kosten verbonden aan
opname en verpleging in een sanatorium
of een psychiatrische inrichting.

J
Paragraaf B14/2.10.3.3 Vreemdelingen-
circulaire 2000 komt te luiden:
2.10.3.3 Uitgeprocedeerde meerderja-
rigen
De overgangsregeling van B16 kan niet
van toepassing zijn op personen die op
het moment van aanvraag inmiddels
meerderjarig zijn geworden. Het is
immers niet mogelijk een verblijfsver-
gunning op grond van het beleid inzake
Amv’s te verlenen aan een meerderjari-
ge en het is niet mogelijk een verblijfs-
vergunning onder de beperking
‘voortgezet verblijf’ te verlenen aan een
vreemdeling die niet reeds in het bezit is
van een verblijfsvergunning.
Om dit te ondervangen is op grond van
artikel 3.6, tweede lid, Vb een nieuw
artikel 3.17a gevoegd in het VV. Hier-
door is het mogelijk geworden om
ambtshalve, in het kader van een asiel-
aanvraag, een verblijfsvergunning te
verlenen onder de beperking ‘verblijf als
meerderjarige ex-bama’.
De verblijfsvergunning onder deze
beperking kan worden verleend aan
vreemdelingen aan wie in het verleden
een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd op grond van het beleid
inzake Amv’s is geweigerd op grond
van het feit dat zij niet alleenstaand
waren en die inmiddels meerderjarig zijn.
Hierbij gelden de volgende (cumulatie-
ve) voorwaarden:

de eerdere asielaanvraag van betrokke-
ne dateert van op of na 4 januari 2001
(ingangsdatum huidige beleid inzake
Amv’s en het per 20 juli 2004 afgeschaf-
te beleid inzake begeleide minderjarige
vreemdelingen);

– 
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aan betrokkene is in de eerste procedu-
re een verblijfsvergunning op grond van
het beleid inzake Amv’s geweigerd
omdat betrokkene werd aangemerkt als
een begeleide minderjarige vreemdeling;

als de beslissing in de eerste procedure
volgens de nieuwe inzichten was geno-
men, was betrokkene in aanmerking
gekomen voor bedoelde verblijfsvergun-
ning (ex-tunctoetsing naar het moment
van de eerste beschikking);

als de beslissing in de eerste procedure
volgens de nieuwe inzichten was geno-
men, dan zou betrokkene op grond van
zijn verblijfsvergunning uiteindelijk in
aanmerking zijn gekomen voor een ver-
blijfsvergunning onder de beperking
‘voortgezet verblijf’.

Vrijstelling mvv-vereiste
Deze categorie is vrijgesteld van het
vereiste om in het bezit te zijn van een
geldige mvv.
Ontbreken geldig document voor grens-
overschrijding
In afwijking van B1/4.2 wordt de aan-
vraag niet afgewezen op de enkele
grond dat de vreemdeling niet beschikt
over een geldig document voor grens-
overschrijding

Beperking en arbeidsmarktaantekening
De verblijfsvergunning wordt verleend
onder de beperking ‘verblijf als meerder-
jarige ex-bama’.
De arbeidsmarktaantekening luidt:
‘arbeid uitsluitend toegestaan indien
werkgever beschikt over TWV’.

Ingangsdatum
De ingangsdatum is de dag waarop de
asielaanvraag in de lopende procedure is
ingediend.

Geldigheidsduur
De verblijfsvergunning wordt verleend
voor één jaar.

Verlenging of wijziging beperking
De verblijfsvergunning onder de beper-
king ‘verblijf als meerderjarige ex-
bama’ kan ten tijde van de eerste
verlenging, indien de houder hiertoe een
aanvraag indient, worden gewijzigd in
een verblijfsvergunning onder de beper-
king ‘voortgezet verblijf’ op grond van
artikel 3.52 Vb. De geldigheidsduur is
dan vijf jaar (zie B16).

K
Paragraaf B14/3.5.1 Vreemdelingencir-
culaire 2000 komt te luiden:

– 

– 

– 

3.5.1 Beperking en arbeidsmarktaan-
tekening
De verblijfsvergunning wordt verleend
onder de beperking ‘verblijf als vreem-
deling die buiten zijn schuld niet uit
Nederland kan vertrekken’. De arbeids-
marktaantekening luidt: ‘arbeid uitslui-
tend toegestaan indien de werkgever
beschikt over een TWV’.

L
Paragraaf B15/7 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:
7 Beperkingen, arbeidsmarktaanteke-
ningen en voorschriften

Beperking
Indien aan de voorwaarden van het
bepaalde in dit hoofdstuk wordt vol-
daan, wordt aan de vreemdeling op
grond van artikel 3.4, derde lid, onder y,
Vb een verblijfsvergunning verleend
onder de beperking ‘verblijf als kennis-
migrant’.

Arbeidsmarktaantekening
Op het verblijfsdocument wordt de aan-
tekening geplaatst: ‘TWV niet vereist.
Andere arbeid niet toegestaan.
De arbeidsmarktaantekening ‘TWV niet
vereist. Andere arbeid niet toegestaan’
houdt in dat een vreemdeling, die in het
bezit is van een verblijfsvergunning als
kennismigrant, uitsluitend arbeid als
kennismigrant mag verrichten.
In het geval de kennismigrant drie onaf-
gebroken jaren in het bezit is geweest
van een verblijfsvergunning als kennis-
migrant en hij daarna wijziging van de
beperking in arbeid in loondienst aan-
vraagt, krijgt hij de arbeidsmarktaante-
kening ‘Arbeid vrij toegestaan; TWV
niet vereist’.

Gezinsleden
De verblijfsvergunning aan echtgeno(o)t
(e) of geregistreerd partner wordt ver-
leend onder de beperking ‘verblijf bij
echtgeno(o)t(e)/geregistreerd)partner/
ouder (naam). Arbeid vrij toegestaan.
TWV niet vereist’. De verblijfsvergun-
ning aan minderjarige kinderen wordt
verleend onder de beperking ‘gezinsher-
eniging bij (naam ouder(s)). Arbeid vrij
toegestaan. TWV niet vereist’.

Voorschriften
Aan de afgifte van de verblijfsvergun-
ning wordt het voorschrift verbonden de
verplichting voldoende verzekerd te zijn

tegen ziektekosten met inbegrip van de
kosten verbonden aan opname en ver-
pleging in een sanatorium of een psychi-
atrische inrichting.

M
Paragraaf B16/10 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:
10 Beperking en arbeidsmarktaante-
kening
De verblijfsvergunning wordt verleend
onder de beperking ‘voortgezet verblijf’.
Indien de eerdere verblijfsvergunning
was verleend onder de beperking ‘medi-
sche behandeling’ of ‘verblijf vanwege
medische noodsituatie’ luidt de arbeids-
marktaantekening: ‘arbeid uitsluitend
toegestaan indien werkgever beschikt
over TWV’. In de overige gevallen luidt
de arbeidsmarktaantekening: arbeid vrij
toegestaan. TWV niet vereist’.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het is
geplaatst.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de
Staatscourant worden geplaatst

Den Haag, 13 juli 2007.
De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze:
de directeur-generaal Wetgeving,
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.

Toelichting

Algemeen
Middels dit wijzigingsbesluit Vreemde-
lingencirculaire 2000 zijn de arbeids-
marktaantekeningen die op het verblijfs-
document geplaatst moeten worden
aangepast aan de artikelen 3.1, derde lid,
Voorschrift Vreemdelingen en 3.4, der-
de lid, Voorschrift Vreemdelingen.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze:
de directeur-generaal Wetgeving,
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.
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