
Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29)

Besluit van de Staatssecretaris van Justi-
tie van 4 oktober 2007, nummer
2007/29, houdende wijziging van de
Vreemdelingencirculaire 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 B1/9.1.1 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

9.1.1 Vereisten voor het indienen van
de aanvraag

Schriftelijke aanvraag
De aanvraag wordt altijd schriftelijk
ingediend. Indien de vreemdeling mon-
deling aangeeft een aanvraag in te wil-
len dienen, wordt hij er door de
burgemeester van de gemeente waar hij
woon- of verblijfplaats heeft op gewe-
zen dat de aanvraag schriftelijk moet
worden ingediend.

Indiening in persoon
Als hoofdregel wordt de aanvraag, in
het belang van de behandeling van die
aanvraag en in het belang van het toe-
zicht op vreemdelingen, door de vreem-
deling in persoon ingediend. Indien de
vreemdeling het aanvraagformulier niet
in persoon inlevert bij de burgemeester
van de gemeente waar hij woon- of ver-
blijfplaats heeft, doch het schriftelijk
retourneert, zal hij worden verzocht in
persoon te verschijnen teneinde aldaar
alsnog een aantal gegevens in persoon te
verstrekken. De burgemeester tekent op
het aanvraagformulier aan op welke
datum de aanvraag door hem is ontvan-
gen.

Plaats van indiening van de aanvraag
In artikel 3.101 Vb zijn bepalingen
opgenomen ten aanzien van de plaats
waar de aanvraag dient te worden inge-
diend.

De aanvraag tot het verlenen of het wij-
zigen van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd
Hoofdregel: De aanvraag tot het verle-
nen of het wijzigen van een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd
wordt ingediend bij de burgemeester
van de gemeente waar de vreemdeling
woon- of verblijfplaats heeft (zie artikel
4:1 Awb, in samenhang met artikel
3.33a VV).

In afwijking van de hoofdregel wordt de
aanvraag tot het verlenen of wijzigen
van een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd:

vanaf 24 september 2007 door vreem-
delingen met de woon- of verblijfplaats
in een gemeente gelegen in de politiere-
gio’s Drenthe, Flevoland, Friesland,
Groningen, IJsselland, Noord en Oost
Gelderland, Twente, Gooi- en Vecht-
streek en Utrecht ingediend bij de IND;

vanaf 15 oktober 2007 door vreemde-
lingen met de woon- of verblijfplaats in
een gemeente gelegen in de
politieregio’s Rotterdam-Rijnmond, Hol-
lands Midden, Zeeland, Zuid-Holland-
Zuid en Haaglanden ingediend bij de
IND;

vanaf 5 november 2007 door vreemde-
lingen met de woon- of verblijfplaats in
een gemeente gelegen in de
politieregio’s Gelderland Midden, Gel-
derland Zuid, Brabant Noord, Midden
en West Brabant, Brabant Zuid-Oost,
Limburg Noord en Limburg Zuid inge-
diend bij de IND;

vanaf 26 november 2007 door vreem-
delingen met de woon- of verblijfplaats
in een gemeente gelegen in de politiere-
gio’s Amsterdam-Amstelland, Kenne-
merland, Noord-Holland Noord en
Zaanstreek-Waterland ingediend bij de
IND.

Vanaf de datum waarop de aanvraag om
verlening of wijziging van een verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd
bij de IND moet worden ingediend kan
de vreemdeling niet langer terecht bij
het vreemdelingenloket van de gemeen-
te in zijn woon- of verblijfplaats.

Dat niet aan deze hoofdregel wordt vol-
daan, wordt niet tegengeworpen aan de
vreemdeling:

die vóór 1 april 2001 een aanvraag tot
toelating als vluchteling als bedoeld in
artikel 15, eerste lid, Vw (oud) heeft
ingediend; en

in de periode van 14 januari 2003 tot
en met 17 maart 2005 een verzoek in de
vorm van een zogenaamde ‘14-1-brief’
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heeft gestuurd aan de Minister, op welk
verzoek nog niet een in rechte onaantast-
baar geworden beslissing is genomen.

Als ‘14-1-brief’ wordt aangemerkt een
schriftelijk verzoek, dat voldoet aan alle
volgende drie kenmerken:

het verzoek is ingediend rechtstreeks
bij de Minister (dan wel de IND); en

het verzoek is niet ingediend met het
in het VV voorgeschreven formulier; en

het verzoek moet worden aangemerkt
als een aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning regulier als
bedoeld in artikel 14 Vw. Aanvragen tot
het verlengen van de geldigheidsduur of
het wijzigen van de verblijfsvergunning
vallen hier niet onder.

In afwijking van de hoofdregel wordt de
aanvraag tot het verlenen van een ver-
blijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd van een vreemdeling die niet in het
bezit is van de vereiste mvv en die
woonachtig is in de gemeente die ver-
meld is in kolom A van bijlage 18,
behorend bij artikel 3.33a VV, inge-
diend bij het met die gemeente corres-
ponderende in kolom B van deze bijlage
vermelde kantoor van de IND.

Deze verplichting geldt niet voor de
vreemdeling die de nationaliteit bezit
van één van de door de Minister van
BuZa aangewezen landen dan wel de
vreemdeling die een gemeenschapson-
derdaan of burger van de EU is. Het
gaat hier om de nationaliteiten van de
volgende landen: Australië, België, Bul-
garije, Canada, Cyprus, Duitsland,
Denemarken, Estland, Finland, Frank-
rijk, Griekenland, Hongarije, Ierland,
Italië, Japan, Letland, Liechtenstein,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco,
Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk,
Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd
Koninkrijk, Verenigde Staten van Ame-
rika, IJsland, Vaticaanstad, Zuid-Korea,
Zweden en Zwitserland.

Alvorens de aanvraag in persoon te kun-
nen indienen, zal de vreemdeling daar-
toe eerst telefonisch een afspraak dienen
te maken (023 – 888 9090 voor het kan-
toor te Hoofddorp en 070 – 370 3788
voor het kantoor te Rijswijk).

De aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor
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bepaalde tijd op grond van B9 (mensen-
handel).
In afwijking van de hoofdregel wordt de
aanvraag tot het verlenen van een ver-
blijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd onder de beperking verband hou-
dend met de vervolging van mensenhan-
del ingediend bij de politie van de
gemeente waar de vreemdeling woon-
of verblijfplaats heeft.

De politie stuurt de aanvraag na ont-
vangst per omgaande rechtstreeks door
naar de IND, zodat op deze aanvraag
binnen 24 uur kan worden beslist.

De aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd op grond van B6/2 en B6/4
(studie hoger onderwijs).
In afwijking van de hoofdregel wordt de
aanvraag tot het verlenen van een ver-
blijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd onder de beperking verband hou-
dend met studie aan het hoger onderwijs
(zie B6/2) of voorbereidend jaar (zie
B6/4) ingediend bij de IND. De betref-
fende instelling voor hoger onderwijs
kan de aanvraag indienen namens de
vreemdeling die onderwijs aan die
onderwijsinstelling beoogt.

De aanvraag tot het verlengen van de
geldigheidsduur van een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd.
De aanvraag tot het verlengen van de
geldigheidsduur van een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd
wordt schriftelijk ingediend bij het kan-
toor van de IND (zie artikel 3.33b VV).

De aanvraag tot het verlenen of wijzi-
gen van een verblijfsvergunning regu-
lier voor onbepaalde tijd
De aanvraag tot het verlenen of wijzigen
van een verblijfsvergunning regulier
voor onbepaalde tijd wordt eveneens
schriftelijk ingediend bij de IND (zie
artikel 3.33c VV).

Aanvraag van een vreemdeling wiens
vrijheid rechtens is ontnomen
Ingevolge het bepaalde in artikel 3.101,
tweede lid, Vb wordt, indien de vreem-
deling rechtens de vrijheid is ontnomen,
de aanvraag ingediend op de plaats waar
de vrijheidsontneming ten uitvoer wordt
gelegd. Dat kan een politiecel, een cel
van de KMar, een Huis van Bewaring of
een uitzetcentrum zijn. Indien de vreem-
deling zich in een politiecel of een Huis
van Bewaring bevindt, neemt de politie
de aanvraag in ontvangst en zendt haar
onverwijld door naar de IND. Hiertoe
wordt gebruik gemaakt van het model
M56. De terzake relevante bescheiden
en gegevens worden met de aanvraag
meegezonden. De IND beslist onver-
wijld op de aanvraag en stelt de politie
onverwijld in kennis van de inhoud van
de beslissing.

Indien de vreemdeling zich in een cel
van de KMar of een uitzetcentrum
bevindt, neemt de KMar de aanvraag in
ontvangst en zendt haar onverwijld door
naar de IND. De terzake relevante gege-
vens en bescheiden worden met de
aanvraag meegezonden. Hiertoe wordt
gebruik gemaakt van het model M56.
De IND beslist onverwijld op de aan-
vraag en stelt de KMar onverwijld in
kennis van de inhoud van de beslissing.

Aanvraag van vreemdelingen van
Australische, Canadese of Nieuw-
Zeelandse nationaliteit
De aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd kan ingevolge artikel
3.101, derde lid, Vb worden ingediend
bij de Nederlandse vertegenwoordiging
in Australië, Canada of Nieuw Zeeland,
indien de Australische, Canadese of
Nieuw-Zeelandse vreemdeling in het
kader van een uitwisselingsprogramma
tussen Nederland en een van die landen
in Nederland wil verblijven. De aan-
vraag kan ook in Nederland worden
ingediend bij de burgemeester van de
gemeente waar de vreemdeling woon-
of verblijfplaats heeft.

De aanvraag tot vervanging of vernieu-
wing van een verblijfsdocument
Aanvragen met betrekking tot het ver-
vangen of het vernieuwen van verblijfs-
documenten om redenen als genoemd in
artikel 4.22 Vb kunnen worden toege-
zonden aan de IND. De aanvrager kan
daartoe via het landelijk nummer van de
IND telefonisch een aanvraagformulier,
aanvragen. Dit aanvraagformulier wordt
door Hoofd IND vast gesteld en wordt
alleen via de website van de IND ter
beschikking gesteld. Dit aanvraagformu-
lier kan vervolgens, volledig ingevuld
en voorzien van alle benodigde beschei-
den, worden geretourneerd aan de IND.

Vastgesteld formulier
De aanvraag tot verlening dan wel ver-
lenging van een verblijfsvergunning
regulier wordt schriftelijk ingediend
door middel van een formulier, waarvan
het model bij ministeriële regeling is
vastgesteld. De modellen zijn:

model conform bijlage 13 VV voor de
indiening van een aanvraag tot verlening
of wijziging van een verblijfsvergun-
ning regulier voor bepaalde tijd in de
situatie dat de vreemdeling niet in het
bezit is van een geldige mvv;

model conform bijlage 13a, sub 2, VV
voor de indiening van een aanvraag tot
verlening van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd in de situatie
dat de vreemdeling in het bezit is van
een geldige mvv;

model f bijlage 13 VV voor de indie-
ning van een aanvraag tot verlenging
van de geldigheidsduur van de verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd;
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model h bijlage 13 VV voor de aan-
vraag tot verlening of wijziging van een
verblijfsvergunning regulier voor onbe-
paalde tijd;

model e bijlage 13 VV voor de indie-
ning van een verzoek om toetsing aan
het recht van de Europese gemeenschap-
pen.

Het verkrijgen van het aanvraagformu-
lier
Een formulier kan worden verkregen:

via de website van de IND;
via de infolijn van de IND; en
via de burgemeester van de gemeente

van de woon- of verblijfplaats van de
vreemdeling.

De vreemdeling die zich bij de burge-
meester van zijn woon- of verblijfs-
plaats meldt ter indiening van een
aanvraag, zal aldaar kenbaar maken
voor welk verblijfsdoel hij een aanvraag
wenst in te dienen. De burgemeester kan
vervolgens met behulp van een handlei-
ding vaststellen welk aanvraagformulier
aan de vreemdeling behoort te worden
verschaft.

Indien de aanvraag wordt ingediend
door middel van een brief die de
bewoordingen van het toepasselijke for-
mulier volgt en die alle daarbij gevraag-
de gegevens omvat, wordt deze – met
inachtneming van de overige vereisten –
in behandeling genomen

Bij een aanvraag om eerste toelating zal
het aanvraagformulier tot verlening van
een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd na inreis op een geldige
mvv, hetzij het aanvraagformulier tot
verlening van een verblijfsvergunning
regulier voor paalde tijd na inreis zonder
geldige mvv, hetzij het aanvraagformu-
lier tot afgifte van een bewijs waaruit
het rechtmatig verblijf als gemeen-
schapsonderdaan blijkt, aan de vreemde-
ling worden verstrekt. Indien de aan-
vraag wordt ingediend door middel van
een brief die de bewoordingen van het
toepasselijke formulier volgt en die alle
daarbij gevraagde gegevens omvat,
wordt deze – met inachtneming van de
overige vereisten – in behandeling
genomen.

Bijzondere categorieën
Indiening van een aanvraag, anders dan
met het voorgeschreven formulier wordt
niet tegengeworpen aan de vreemdeling:

die vóór 1 april 2001 een aanvraag tot
toelating als vluchteling als bedoeld in
artikel 15, eerste lid, Vw (oud) heeft
ingediend; en

in de periode van 14 januari 2003 tot
en met 17 maart 2005 een verzoek in de
vorm van een zogenaamde ‘14-1-brief’
heeft gestuurd aan de Minister, op welk
verzoek nog niet een in rechte onaantast-
baar geworden beslissing is genomen.
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Als ‘14-1-brief’ wordt aangemerkt een
schriftelijk verzoek, dat voldoet aan alle
volgende drie kenmerken:

het verzoek is ingediend rechtstreeks
bij de Minister (dan wel de IND); en

het verzoek is niet ingediend met het
in het VV voorgeschreven formulier; en

het verzoek moet worden aangemerkt
als een aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning regulier als
bedoeld in artikel 14 Vw.

Aanvragen tot het verlengen van de gel-
digheidsduur of het wijzigen van de
verblijfsvergunning vallen hier niet
onder.

Ondertekening van de aanvraag
De aanvraag wordt ondertekend door de
vreemdeling zelf of door diens wettelijk
vertegenwoordiger. Als zodanig gelden
uitsluitend een ouder, voogd of curator
(dus niet een advocaat of zaakwaarne-
mer). Degene die een aanvraag namens
een minderjarig kind wenst in te dienen,
toont aan diens wettelijk vertegenwoor-
diger te zijn. Indien dat niet is aange-
toond, geeft de IND een termijn van drie
maanden om dat gebrek te herstellen.
Dat laatste geschiedt hetzij door een
voogdijvoorziening in Nederland, hetzij
door de ondertekening van de aanvraag
namens het kind door de wettelijk verte-
genwoordiger van het kind in het land
van herkomst. Indien na afloop van de
termijn van drie maanden de wettelijke
vertegenwoordiging niet is geregeld en
het kind jonger is dan twaalf jaar, wordt
de aanvraag buiten behandeling gesteld.
Indien het kind twaalf jaar of ouder is,
kan genoegen worden genomen met
ondertekening door het kind zelf.

Vermelding van naam en adres van de
aanvrager en dagtekening
De aanvraag bevat in ieder geval de
naam en het adres van de vreemdeling,
en de dagtekening van de aanvraag (zie
artikel 4:2, eerste lid, Awb). Bij ont-
vangst van de aanvraag wordt aangete-
kend op welke datum de aanvraag is
ontvangen.

B
Paragraaf B1/9.4 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

9.4 Specifieke bepalingen procedure
verblijfsvergunning bepaalde tijd
Indien de aanvraag wordt ingediend bij
de burgemeester

Inleiding
Voor zover in de onderhavige paragraaf
niet anders is bepaald, is het bepaalde in
B1 onverkort van toepassing.
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Enkele handelingen (in hoofdlijnen) van
de burgemeester inzake de aanvraag tot
verlening van een verblijfsvergunning
regulier of een aanvraag tot wijziging
van de verblijfsvergunning regulier

Identificeren van de vreemdeling
Deze handeling wordt verricht door de
burgemeester in het kader van de
inschrijving in de GBA. De identiteit
van de vreemdeling dient te worden
vastgesteld aan de hand van de vereiste
brondocumenten zoals aangegeven in de
GBA-wetgeving. De vreemdeling legt
hiertoe gegevens of bescheiden over
omtrent zijn identiteit en nationaliteit.

Aankruisen checklist
De burgemeester kruist op de per ver-
blijfsdoel gespecificeerde checklist –
welke door de Minister ter beschikking
wordt gesteld – aan welke bescheiden
bij het indienen van de aanvraag door de
vreemdeling zijn overgelegd. De burge-
meester kan de vreemdeling wijzen op
de mogelijkheid de ontbrekende
bescheiden bij de aanvraag per omme-
gaande (dezelfde dag nog) over te leg-
gen (bijvoorbeeld een ontbrekende
pasfoto, of een salarisstrookje dat de
vreemdeling thuis of elders heeft laten
liggen en waarvan kan worden verwacht
dat de vreemdeling het per ommegaande
(alsnog) kan overleggen). Met nadruk
zij vermeld dat vorenstaande situatie
dient te worden onderscheiden van het
bieden van een herstelverzuim en géén
inhoudelijke toets met zich meebrengt
voor de burgemeester. Het bieden van
een herstelverzuim is uitdrukkelijk voor-
behouden aan de IND. Indien de vreem-
deling aangeeft de ontbrekende
bescheiden niet per ommegaande alsnog
te willen overleggen en kenbaar maakt
dat hij zijn aanvraag in behandeling
wenst te laten nemen, neemt de burge-
meester de aanvraag onverkort in ont-
vangst.

Het innen van de voor de aanvraag ver-
schuldigde leges
De procedure inzake de leges staat
beschreven in B1/9.6.1.

Verstrekken sticker ‘Verblijfsaanteke-
ningen Algemeen’
De burgemeester verstrekt de sticker
‘Verblijfsaantekeningen Algemeen’  (zie
bijlage 7g VV) aan de vreemdeling ten
bewijze van het feit dat de vreemdeling
een aanvraag tot verlening van een ver-
blijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd of een aanvraag tot wijziging van de
verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd heeft ingediend. De sticker
wordt afgegeven voor een duur die één
maand korter is dan de geldigheidsduur
van het document voor grensoverschrij-
ding van de vreemdeling, met in begin-
sel een maximumduur van zes maanden.

De sticker ‘Verblijfsaantekeningen
Algemeen’  bevat naast de aantekening
omtrent het rechtmatig verblijf als
bedoeld in artikel 8, onder f, g, h en i
Vw, tevens informatie omtrent de toe-
gang tot de arbeidsmarkt.

Met nadruk zij vermeld dat de aanteke-
ning omtrent de aanmeldingsplicht
alsmede de aantekening omtrent de peri-
odieke meldplicht onverkort door de
Korpschef dan wel de ambtenaar belast
met het toezicht worden geplaatst. Hier-
toe wordt op de sticker ‘Aantekeningen
Toezicht’ (zie bijlage 7j VV) door de
Korpschef de datum van de aanmelding
en het nummer van het paspoort inge-
vuld achter de tekst ‘aangemeld op
(datum)’.

Verstrekken sticker ‘Verblijfsaanteke-
ningen Gemeenschapsonderdaan’
Voor het familielid van de onderdaan
van de EU/EER of van Zwitserland dat
zelf niet ook afkomstig is uit één van
deze lidstaten (met andere woorden het
familielid-derdelander van de uniebur-
ger) plaatst de burgemeester de sticker
‘Verblijfsaantekeningen Gemeenschaps-
onderdaan’ in het geldige document
voor grensoverschrijding van de vreem-
deling, of voorziet het reisdocument van
een zogeheten inlegvel. De sticker of het
inlegvel bevat naast de aantekening
omtrent het rechtmatig verblijf, tevens
informatie omtrent de toegang tot de
arbeidsmarkt.

Maken kopieën van originele stukken
die aanvrager toont, inclusief geldig
document voor grensoverschrijding en
brondocumenten
De burgemeester maakt ten behoeve van
de IND een kopie van het door de
vreemdeling overgelegde geldige docu-
ment voor grensoverschrijding alsmede
een kopie van de door de vreemdeling
overgelegde originele brondocumenten
(zoals geboorteakte en de huwelijksakte).
De kopieën van deze bescheiden dienen
te worden gewaarmerkt.

Kopiëren van het ondertekende aan-
vraagformulier
De burgemeester maakt ten behoeve van
de vreemdeling een kopie van de pagina
van het aanvraagformulier waarop de
persoonsgegevens van de aanvrager
staan vermeld, alsmede diens handteke-
ning. Deze kopie wordt gewaarmerkt en
vervolgens overhandigd aan de vreemde-
ling.

Verzenden van stukken naar de IND
De burgemeester draagt zorg voor het
doorzenden van de aanvraag naar de
IND. Hij zendt onder meer de volgende
bescheiden naar de IND: het originele
aanvraagformulier (inclusief de vereiste
bijlagen (denk hierbij aan de originele
relatieverklaring of de bewustverklaring
au pair)), de set gewaarmerkte kopieën
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van het document voor grensoverschrij-
ding en de overgelegde brondocumen-
ten, een kopie van het betalingsbewijs
leges en de ingevulde checklist.

Uitreiken van het verblijfsdocument
De burgemeester van de gemeente waar
de vreemdeling woon- of verblijfplaats
heeft, roept de vreemdeling op voor het
in ontvangst nemen van het verblijfsdo-
cument.

Het verblijfsdocument wordt alleen in
persoon aan de vreemdeling uitgereikt,
tegen afgifte van een ontvangstbewijs
(zie model M76) en – voor zover sprake
is van een aanvraag tot wijziging van de
verblijfsvergunning – tegen inlevering
van het oude verblijfsdocument of tegen
overlegging van (een kopie van) een
proces-verbaal van aangifte van vermis-
sing van het oude verblijfsdocument. De
burgemeester ziet erop toe dat de vreem-
deling in persoon, en bij minderjarig-
heid in bijzijn van zijn wettelijk
vertegenwoordiger, het verblijfsdocu-
ment in ontvangst neemt. De burgemees-
ter zendt het door de vreemdeling
ondertekend ontvangstbewijs (zie model
M76) naar het Bureau Documenten van
de IND.

Ook indien het verblijfsdocument waar-
uit het rechtmatig verblijf blijkt, nog
niet is verstrekt, is er vanaf de bekend-
making van de beschikking sprake van
rechtmatig verblijf.

Algemene informatie verschaffen
Naast de bovengenoemde specifieke
handelingen verschaft de burgemeester
beleidsarme algemene informatie aan de
vreemdeling

Indien de aanvraag wordt ingediend bij
de IND

Inleiding
Voor zover in de onderhavige paragraaf
niet anders is bepaald, is het bepaalde in
B1 onverkort van toepassing.

Enkele handelingen (in hoofdlijnen)
inzake de aanvraag tot verlening van
een verblijfsvergunning regulier of een
aanvraag tot wijziging van de verblijfs-
vergunning regulier
De IND opent vanaf 24 september 2007
gefaseerd negen loketten (zie B1/9.1.1).
Op de website van de IND is te verne-
men in welke plaats de vreemdeling
zich bij een IND-loket kan melden.
Alvorens de aanvraag in persoon te kun-
nen indienen zal de vreemdeling daartoe
eerst telefonisch (0900 – 1234561) een
afspraak dienen te maken.

Identificeren van de vreemdeling
De vreemdeling kan bij de burgemeester
van de gemeente waar hij zijn woon- of
verblijfsplaats heeft een Bewijs van
Bekendmaking verkrijgen. Het Bewijs

van Bekendmaking kan door de burge-
meester worden afgegeven in het kader
van de inschrijving in de GBA. Ook
zonder in het bezit te zijn van een
Bewijs van Bekendmaking kan de
vreemdeling bij het IND-loket een aan-
vraag indienen.

Door de IND-ambtenaar dient de identi-
teit van de vreemdeling te worden
vastgesteld aan de hand van de vereiste
brondocumenten zoals aangegeven in de
GBA-wetgeving en, indien voorhanden,
het Bewijs van Bekendmaking. De
vreemdeling legt hiertoe gegevens of
bescheiden over omtrent zijn identiteit
en nationaliteit en, indien voorhanden,
het Bewijs van Bekendmaking. Indien
er een Bewijs van Bekendmaking door
de burgermeester waar de vreemdeling
zijn woon- of verblijfplaats heeft is afge-
geven zijn de hierop vermelde persoons-
gegevens leidend.

Het innen van de voor de aanvraag ver-
schuldigde leges
De procedure inzake de leges staat
beschreven in B1/9.6.1.

Aankruisen checklist
De IND-ambtenaar kruist op de per ver-
blijfsdoel gespecificeerde checklist aan
welke bescheiden bij het indienen van
de aanvraag door de vreemdeling zijn
overgelegd. De IND-ambtenaar kan de
vreemdeling wijzen op de mogelijkheid
de ontbrekende bescheiden bij de aan-
vraag per ommegaande (dezelfde dag
nog) over te leggen (bijvoorbeeld een
ontbrekende pasfoto, of een salaris-
strookje dat de vreemdeling thuis of
elders heeft laten liggen en waarvan kan
worden verwacht dat de vreemdeling het
per ommegaande (alsnog) kan overleg-
gen). Met nadruk zij vermeld dat voren-
staande situatie dient te worden
onderscheiden van het bieden van een
herstelverzuim en dat het géén inhoude-
lijke toets met zich meebrengt. Indien de
vreemdeling aangeeft de ontbrekende
bescheiden niet per ommegaande alsnog
te willen overleggen en kenbaar maakt
dat hij zijn aanvraag in behandeling
wenst te laten nemen, neemt de IND-
ambtenaar de aanvraag onverkort in
ontvangst.

Verstrekken sticker ‘Verblijfsaanteke-
ningen Algemeen’
De IND-ambtenaar verstrekt de sticker
‘Verblijfsaantekeningen Algemeen’  (zie
bijlage 7g VV) aan de vreemdeling ten
bewijze van het feit dat de vreemdeling
een aanvraag tot verlening van een ver-
blijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd of een aanvraag tot wijziging van de
verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd heeft ingediend. De sticker
wordt afgegeven voor een duur die één
maand korter is dan de geldigheidsduur

van het document voor grensoverschrij-
ding van de vreemdeling, met in begin-
sel een maximumduur van zes maanden.

De sticker ‘Verblijfsaantekeningen
Algemeen’  bevat naast de aantekening
omtrent het rechtmatig verblijf als
bedoeld in artikel 8, onder f, g, h en i
Vw, tevens informatie omtrent de toe-
gang tot de arbeidsmarkt.

Met nadruk zij vermeld dat de aanteke-
ning omtrent de aanmeldingsplicht
alsmede de aantekening omtrent de peri-
odieke meldplicht onverkort door de
Korpschef dan wel de ambtenaar belast
met het toezicht worden geplaatst. Hier-
toe wordt op de sticker ‘Aantekeningen
Toezicht’ (zie bijlage 7j VV) door de
Korpschef de datum van de aanmelding
en het nummer van het paspoort inge-
vuld achter de tekst ‘aangemeld op
(datum)’.

Verstrekken sticker ‘Verblijfsaanteke-
ningen Gemeenschapsonderdaan’
Voor het familielid van de onderdaan
van de EU/EER of van Zwitserland dat
zelf niet ook afkomstig is uit één van
deze lidstaten (met andere woorden het
familielid-derdelander van de uniebur-
ger) plaatst de IND-ambtenaar de sticker
‘Verblijfsaantekeningen Gemeenschaps-
onderdaan’ in het geldige document
voor grensoverschrijding van de vreem-
deling, of voorziet het reisdocument van
een zogeheten inlegvel. De sticker of het
inlegvel bevat naast de aantekening
omtrent het rechtmatig verblijf, tevens
informatie omtrent de toegang tot de
arbeidsmarkt.

Maken kopieën van originele stukken
die aanvrager toont, inclusief geldig
document voor grensoverschrijding en
brondocumenten
De IND-ambtenaar maakt een kopie van
het door de vreemdeling overgelegde
geldige document voor grensoverschrij-
ding alsmede een kopie van de door de
vreemdeling overgelegde originele bron-
documenten (zoals geboorteakte en de
huwelijksakte).

Uitreiken van het verblijfsdocument
De IND-ambtenaar roept de vreemde-
ling op voor het in ontvangst nemen van
het verblijfsdocument.

Het verblijfsdocument wordt alleen in
persoon aan de vreemdeling uitgereikt,
tegen afgifte van een ontvangstbewijs
(zie model M76) en – voor zover sprake
is van een aanvraag tot wijziging van de
verblijfsvergunning – tegen inlevering
van het oude verblijfsdocument of tegen
overlegging van (een kopie van) een
proces-verbaal van aangifte van vermis-
sing van het oude verblijfsdocument. De
IND-ambtenaar ziet erop toe dat de
vreemdeling in persoon, en bij minderja-
righeid in bijzijn van zijn wettelijk
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vertegenwoordiger, het verblijfsdocu-
ment in ontvangst neemt. De IND-
ambtenaar zendt het door de vreemde-
ling ondertekend ontvangstbewijs (zie
model M76) naar het Bureau Documen-
ten van de IND.

Ook indien het verblijfsdocument waar-
uit het rechtmatig verblijf blijkt, nog
niet is verstrekt, is er vanaf de bekend-
making van de beschikking sprake van
rechtmatig verblijf.

Indien ingevolge artikel 3.33a, vierde
lid, VV de aanvraag wordt ingediend bij
de IND
Indien de aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd ingevolge artikel 3.33a,
vierde lid, VV bij een kantoor van de
IND wordt ingediend, is het bepaalde in
B1 onverkort van toepassing voor zover
in deze paragraaf niet anders is bepaald.

Bij het in ontvangst nemen van de aan-
vraag tot het verlenen van een verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd
bepaalt de IND-ambtenaar de voor de
aanvraag geldende leges. De vreemde-
ling wordt in de gelegenheid gesteld de
verschuldigde leges per kas of per pin
ter plekke aan de kas te voldoen. De
vreemdeling dient het bedrag in één
keer te voldoen. Betaling in termijnen is
niet mogelijk. Na betaling van het ver-
schuldigde bedrag ontvangt de vreemde-
ling een betalingsbewijs. Indien de
vreemdeling het verschuldigde legesbe-
drag niet ter plekke per kas of per pin
heeft voldaan, stelt de IND-ambtenaar
de vreemdeling ingevolge het bepaalde
in artikel 4:5 van de Awb mondeling in
de gelegenheid om het verzuim te her-
stellen en alsnog ter plekke de verschul-
digde leges per kas of pinbetaling te
voldoen. In dat geval is er geen reden
om langer herstel verzuim te verlenen
dan het tijdsverloop dat in de regel
gemoeid is met de handeling van kas- of
pinbetaling. Als betrokkene geen
gebruik maakt van de hem geboden
gelegenheid om het verschuldigde leges-
bedrag alsnog te voldoen, wordt de
aanvraag direct ter plaatse door de IND-
ambtenaar buiten behandeling gesteld.

De aanzegging tot legesbetaling valt niet
onder het beschikkingsbegrip. Tegen de
beschikking tot buitenbehandelingstel-
ling van de aanvraag, die volgt als geen
leges worden voldaan, kan een bezwaar-
schrift worden ingediend.

Na betaling van de verschuldigde leges
vraagt de IND-ambtenaar aan de vreem-
deling – voor zover zulks niet reeds
blijkt uit het ingevulde aanvraagformu-
lier – op welke mvv-vrijstellingsgrond
hij zich beroept dan wel op welke gron-
den betrokkene meent dat sprake is van
een zodanig bijzonder geval dat vast-
houden aan het mvv-vereiste zou getui-

gen van een bijzondere hardheid (de
hardheidsclausule ex artikel 3.71, vierde
lid, Vb) indien en voor zover betrokkene
zich daarop beroept. Conform het
bepaalde in B1/4.1.1 dient betrokkene
reeds bij het indienen van de aanvraag
het verzoek om mvv- vrijstelling met
feiten en omstandigheden te onderbou-
wen en van die feiten en omstandighe-
den tenminste een begin van bewijs te
leveren. Indien de aangevoerde feiten en
omstandigheden reeds op voorhand niet
kunnen leiden tot vrijstelling van het
mvv-vereiste, zal de IND-ambtenaar
direct ter plaatse een afwijzende
beschikking uitreiken aan betrokkene.
Indien de aangevoerde feiten en omstan-
digheden daartoe aanleiding geven, zal
de vreemdeling in de gelegenheid wor-
den gesteld het beroep op de mvv-
vrijstelling (alsnog) nader te onderbou-
wen met bescheiden of anderszins.

Indien de aanvraag niet meteen ter plaat-
se kan worden afgedaan omdat nader
onderzoek aangewezen is, zal de IND-
ambtenaar de vreemdeling de Sticker
‘Verblijfsaantekeningen Algemeen’  (zie
bijlage 7g VV) verstrekken ten bewijze
van het feit dat de vreemdeling rechtma-
tig verblijf heeft gedurende de behande-
ling van de aanvraag.

De IND-ambtenaar maakt tevens ten
behoeve van de aanvrager een kopie van
de pagina van het aanvraagformulier
waarop de persoonsgegevens van de
aanvrager alsmede diens handtekening
staan vermeld. Deze kopie wordt
gewaarmerkt en vervolgens overhandigd
aan de vreemdeling. Voor zover de
vreemdeling nog geen onderzoek naar
TBC aan de ademhalingsorganen heeft
ondergaan en hij daarvan evenmin is
vrijgesteld, verwijst de IND-ambtenaar
de vreemdeling door naar de meest nabij
gelegen GG&GD met gebruikmaking
van het TBC-formulier (zie bijlage 13
VV).

Indiening van de aanvraag door tussen-
komst van een instelling voor hoger
onderwijs bij de IND
Indien de aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning regulier onder
de beperking verband houdend met stu-
die aan het hoger onderwijs of voorbe-
reidend jaar door tussenkomst van een
instelling voor hoger onderwijs bij een
kantoor van de IND wordt ingediend, is
het bepaalde in B1 onverkort van toepas-
sing voor zover in deze paragraaf niet
anders is bepaald.

De aanvraag tot verlening van een ver-
blijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd onder de beperking studie aan het
hoger onderwijs of een voorbereidend
jaar kan door de vreemdeling schrifte-
lijk, door tussenkomst van de instelling
voor hoger onderwijs als bedoeld in arti-
kel 3.18a VV, worden ingediend bij de

IND. De vreemdeling vult met hulp van
de onderwijsinstelling het aanvraagfor-
mulier in en ondertekent de aanvraag.
De onderwijsinstelling stuurt het aan-
vraagformulier door naar de IND. Als
voorwaarde hiervoor geldt dat de instel-
ling voor hoger onderwijs een conve-
nant heeft afgesloten met de IND.

Na ontvangst van het aanvraagformulier
ontvangt de onderwijsinstelling namens
de vreemdeling een ontvangstbevesti-
ging van de IND. Deze ontvangstbeves-
tiging geldt voor de vreemdeling als een
bewijs van rechtmatig verblijf zoals
genoemd in artikel 9 Vw. Indien de
vreemdeling gedurende de behandeltijd
van de aanvraag toch een verblijfsstic-
ker nodig heeft kan hij hiertoe een
afspraak maken via de afsprakenlijn van
de IND. Op vertoon van de ontvangstbe-
vestiging ontvangt de vreemdeling, op
voorwaarde dat de leges zijn voldaan,
een verblijfssticker in het paspoort.

Indiening van de aanvraag voor hoger
onderwijs door de vreemdeling zelf bij
de IND
Tot en met 31 juli 2008 zal de vreemde-
ling de aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning regulier onder
de beperking verband houdend met stu-
die aan het hoger onderwijs of voorbe-
reidend jaar rechtstreeks bij de IND
kunnen indienen. In afwijking van de
hoofdregel kan de vreemdeling in dat
geval de aanvraag indienen zonder in
persoon het aanvraagformulier in te leve-
ren. Het door de vreemdeling onderte-
kende aanvraagformulier wordt dan met
de te overleggen bescheiden toegezon-
den aan de IND. Nadat de leges zijn
voldaan (zie B1/9.6.1) zal de aanvraag
door de IND in behandeling worden
genomen.

Langdurig ingezetenen
Ingevolge artikel 3.103a Vb doet de
Minister, indien een verblijfsvergunning
als bedoeld in artikel 14 Vw (niet) wordt
verleend aan of verlengd dan wel wordt
ingetrokken, van een vreemdeling die
houder is van een door een andere EU-
lidstaat, afgegeven EG-
verblijfsvergunning voor langdurig
ingezetenen, mededeling aan de autori-
teiten van die staat (zie B17/6).

Het koppelingsbureau van de IND fun-
geert in dergelijke gevallen als contact-
punt voor het verstrekken en ontvangen
van informatie (zie B17/6).

C
Paragraaf B1/9.6.1 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

9.6.1 Procedure leges

Procedure bij de aanvraag bij de bur-
gemeester tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor
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bepaalde tijd of tot het wijzigen van de
verblijfsvergunning
Bij het in ontvangst nemen van de aan-
vraag tot het verlenen of het wijzigen
van een verblijfsvergunning bepaalt de
burgemeester de voor de aanvraag gel-
dende leges. De vreemdeling wordt in
de gelegenheid gesteld de verschuldigde
leges per kas of per pin ter plekke aan
de kas te voldoen. De vreemdeling dient
het verschuldigde bedrag in één keer te
voldoen. Betaling in termijnen is niet
mogelijk. Na betaling van het verschul-
digde bedrag ontvangt de vreemdeling
een betalingsbewijs.

Indien de vreemdeling het verschuldig-
de legesbedrag niet ter plekke per kas of
per pin heeft voldaan, zendt de burge-
meester de aanvraag onverkort door
naar de IND onder vermelding van het
feit dat de leges nog niet zijn voldaan.

Indien de vreemdeling de leges niet
heeft voldaan bij de burgemeester, wor-
den de leges alsnog geïnd door KPMG,
welke organisatie ten behoeve van de
Minister administratieve ondersteuning
verleent bij de inning van de leges.

Op grond van de door de IND verstrekte
gegevens wordt vervolgens door KPMG
binnen drie werkdagen een factuur met
een acceptgiro vervaardigd die aan de
vreemdeling wordt toegezonden. Deze
factuur betreft tevens de ontvangstbeves-
tiging van de aanvraag.

De aanvrager wordt daarbij een termijn
gesteld van vier weken om het legesbe-
drag te voldoen. Indien hij de leges na
ommekomst van deze periode niet heeft
betaald, dan wordt een aanmaning om
binnen twee weken alsnog te betalen
toegezonden. Deze aanmaning (door
KPMG) geldt als het bieden van gele-
genheid tot herstel van verzuim. Indien
een vreemdeling in de loop van de pro-
cedure een aanvraag indient tot het
verlenen van een verblijfsvergunning
voor een ander verblijfsdoel, dienen
opnieuw leges te worden betaald.

Nadat KPMG aan de IND heeft bericht
dat voor de desbetreffende aanvraag de
volledige leges zijn ontvangen, wordt de
aanvraag tot het verlenen van een ver-
blijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd of tot wijziging van de verblijfsver-
gunning ter hand genomen, mits aan de
overige voorwaarden voor het in behan-
deling nemen van de aanvraag wordt
voldaan.

Indien de verschuldigde leges ter afdoe-
ning van de aanvraag tot het verlenen
van een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd of tot het wijzigen
van de verblijfsvergunning regulier niet
of onvolledig zijn betaald, meldt KPMG
dit aan de IND na het verstrijken van de
betalingstermijn.

Indien de vreemdeling in bewaring is
gesteld en een aanvraag indient, worden
met het oog op de efficiënte afdoening
van de aanvraag geen leges geheven.
Zie voor de procedure ter zake van het
indienen van een aanvraag in de situatie
waarin de vreemdeling in bewaring is
gesteld A6/5.3.4.4 en B1/9.1.1. Op de
aanvraag wordt onverwijld beslist, opdat
– indien de aanvraag niet wordt ingewil-
ligd – de feitelijke uitzetting doorgang
kan vinden.

In gevallen waarin – na een voor de
vreemdeling onaantastbaar geworden
(ongunstige) beschikking – een aan-
vraag wordt gedaan om alsnog een voor
de vreemdeling gunstige beschikking te
verkrijgen, is sprake van een nieuwe
aanvraag in de zin van artikel 4:6 van de
Awb, ter zake waarvan (wederom) leges
zijn verschuldigd.

De aanzegging tot legesbetaling valt niet
onder het beschikkingsbegrip. Tegen de
beschikking tot buitenbehandelingstel-
ling van de aanvraag, die volgt als geen
leges worden voldaan, kan een bezwaar-
schrift worden ingediend.

Procedure bij de aanvraag bij de IND
tot het verlenen van een verblijfsvergun-
ning regulier voor bepaalde tijd of tot
het wijzigen van de verblijfsvergunning.
Bij het in ontvangst nemen van de aan-
vraag tot het verlenen of het wijzigen
van een verblijfsvergunning bepaalt de
IND-ambtenaar de voor de aanvraag
geldende leges. De vreemdeling wordt
in de gelegenheid gesteld de verschul-
digde leges per kas of per pin ter plekke
aan de kas te voldoen. De vreemdeling
dient het verschuldigde bedrag in één
keer te voldoen. Betaling in termijnen is
niet mogelijk. Na betaling van het ver-
schuldigde bedrag ontvangt de vreemde-
ling een betalingsbewijs.
Indien de vreemdeling het verschuldig-
de legesbedrag niet ter plekke per kas of
per pin heeft voldaan, stelt de IND-
ambtenaar de vreemdeling ingevolge het
bepaalde in artikel 4:5 van de Awb mon-
deling in de gelegenheid om het ver-
zuim te herstellen en alsnog ter plekke
de verschuldigde leges per kas of pinbe-
taling te voldoen. In dat geval is er geen
reden om langer herstel verzuim te ver-
lenen dan het tijdsverloop dat in de regel
gemoeid is met de handeling van kas- of
pinbetaling. Als betrokkene geen
gebruik maakt van de hem geboden
gelegenheid om het verschuldigde leges-
bedrag alsnog te voldoen, en de vreem-
deling persisteert om zijn aanvraag in te
dienen, wordt de aanvraag direct ter
plaatse door de IND-ambtenaar buiten
behandeling gesteld.

De aanzegging tot legesbetaling valt niet
onder het beschikkingsbegrip. Tegen de
beschikking tot buitenbehandelingstel-

ling van de aanvraag, die volgt als geen
leges worden voldaan, kan een bezwaar-
schrift worden ingediend.

Indien de vreemdeling in bewaring is
gesteld en een aanvraag indient, worden
met het oog op de efficiënte afdoening
van de aanvraag geen leges geheven.
Zie voor de procedure ter zake van het
indienen van een aanvraag in de situatie
waarin de vreemdeling in bewaring is
gesteld A6/5.3.4.4 en B1/9.1.1. Op de
aanvraag wordt onverwijld beslist, opdat
– indien de aanvraag niet wordt ingewil-
ligd – de feitelijke uitzetting doorgang
kan vinden.

In gevallen waarin – na een voor de
vreemdeling onaantastbaar geworden
(ongunstige) beschikking – een aan-
vraag wordt gedaan om alsnog een voor
de vreemdeling gunstige beschikking te
verkrijgen, is sprake van een nieuwe
aanvraag in de zin van artikel 4:6 Awb,
ter zake waarvan (wederom) leges zijn
verschuldigd.

Ten aanzien van de procedure die
gevolgd wordt indien ingevolge artikel
3.33a, vierde lid, VV de aanvraag tot het
verlenen van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd wordt inge-
diend bij een kantoor van de IND, zij
verwezen naar het bepaalde in B1/9.4.

Ten aanzien van de procedure die
gevolgd wordt indien de aanvraag tot
het verlenen van een verblijfsvergun-
ning regulier voor bepaalde tijd in het
kader van studie aan een instelling voor
hoger onderwijs of voorbereidend jaar
door tussenkomst van de onderwijsinstel-
ling wordt ingediend bij de IND, geldt
het volgende.

Betaling van de door de betrokken
vreemdeling verschuldigde leges vindt
plaats door de instelling voor hoger
onderwijs als bedoeld in artikel 3.18a
VV door middel van een automatisch
incasso. Een machtiging tot automatisch
incasso wordt door de instelling voor
hoger onderwijs bij elke individuele
aanvraag afgegeven. Ten behoeve van
het automatisch incasso geeft de onder-
wijsinstelling een Nederlands bankreke-
ningnummer op.

Ten aanzien van de procedure die
gevolgd wordt indien de aanvraag tot
het verlenen van een verblijfsvergun-
ning regulier voor bepaalde tijd in het
kader van studie aan een instelling voor
hoger onderwijs of voorbereidend jaar
schriftelijk en rechtstreeks wordt inge-
diend door de vreemdeling bij de IND,
geldt het volgende.

Vreemdelingen kunnen de verschuldig-
de leges op twee manieren voldoen:

door met de ontvangstbevestiging
naar de IND Front office te gaan en daar
1. 
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aan de kas te betalen, nadat een afspraak
is gemaakt via de afsprakenlijn;

middels een storting per acceptgiro,
na ontvangst van deze acceptgiro.

Procedure legesinning mvv
Over de legesinning in het geval van
aanvragen tot het verlenen van een mvv
zijn door de IND afspraken gemaakt
met het ministerie van BuZa. De leges
voor het behandelen van een mvv-
aanvraag worden geheven namens de
Minister van BuZa en zijn opgenomen
in de Regeling op de Consulaire Tarie-
ven. De afspraken houden in dat de voor
het behandelen van een mvv-aanvraag
verschuldigde leges door de vreemde-
ling gestort of overgeboekt worden op
een rekeningnummer van de IND in
Nederland. De IND verrekent de ontvan-
gen legesbedragen met het ministerie
van BuZa. Tevens wordt in het kader
van een verzoek om advies aan de refe-
rent van de vreemdeling, ten behoeve
van wie een positief advies is afgege-
ven, de mogelijkheid geboden om de
leges die verschuldigd zijn voor de door
de vreemdeling in te dienen mvv-
aanvraag, te voldoen. Als de referent
niet bereid is de leges te voldoen, dient
de vreemdeling in het kader van de aan-
vraagprocedure voor het verlenen van
een mvv de verschuldigde leges op de
bovenomschreven wijze te voldoen.

In het kader van verblijf als kennismi-
grant alsmede in het kader van de ver-
korte mvv-procedure voor studie wordt,
in het kader van een verzoek om advies
ten behoeve van het verlenen van een
mvv aan een vreemdeling die verblijf
als kennismigrant dan wel student
beoogt, met het oog op een snelle proce-
dure aan referenten de mogelijkheid van
betaling door middel van automatische
incasso geboden. De referent is niet
gehouden om in het kader van een
adviesprocedure de leges voor de mvv-
aanvraag te voldoen ten behoeve van
een vreemdeling, nu de mvv-aanvraag
formeel nog niet is ingediend en deze
leges door de vreemdeling zelf verschul-
digd zijn.

Procedure bij aanvraag tot verlenging
van de geldigheidsduur van de verblijfs-
vergunning regulier en bij aanvraag tot
verlening van een verblijfsvergunning
regulier voor onbepaalde tijd. De aan-
vraag tot het verlengen van de geldig-
heidsduur van de verblijfsvergunning
regulier wordt rechtstreeks naar de IND
gezonden. De aanvraag tot verlening
van een verblijfsvergunning regulier
voor onbepaalde tijd wordt eveneens
rechtstreeks naar de IND gezonden.

Het innen van de leges geschiedt door
KPMG, welke organisatie ten behoeve
van de Minister administratieve onder-
steuning verleent bij de inning van de
legesgelden. Op grond van de door de

2. 

IND verstrekte gegevens wordt vervol-
gens door KPMG binnen drie werkda-
gen een factuur met een acceptgiro
vervaardigd die aan de vreemdeling
wordt toegezonden.

Deze factuur betreft tevens de ont-
vangstbevestiging van de aanvraag.

De aanvrager wordt daarbij een termijn
gesteld van vier weken om het legesbe-
drag te voldoen. Indien hij de leges na
ommekomst van deze periode niet heeft
betaald, dan wordt door KPMG een
aanmaning gestuurd om binnen twee
weken alsnog te betalen. Deze aanma-
ning geldt als het bieden van gelegen-
heid tot herstel van verzuim.

Nadat KPMG aan de IND heeft bericht
dat voor de betreffende aanvraag de vol-
ledige leges zijn ontvangen, wordt de
aanvraag tot verlenging van de geldig-
heidsduur van de verblijfsvergunning
regulier of tot verlening van een ver-
blijfsvergunning regulier voor onbepaal-
de tijd ter hand genomen, mits aan de
overige voorwaarden voor het in behan-
deling nemen van de aanvraag wordt
voldaan.

Indien de verschuldigde leges ter afdoe-
ning van de aanvraag tot het verlenen
van een verblijfsvergunning regulier
voor onbepaalde tijd of tot het verlengen
van de geldigheidsduur van de verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd
niet of niet volledig zijn betaald, meldt
KPMG dit aan de IND na het verstrijken
van de betalingstermijn.

Geen leges verschuldigd door de vreem-
deling die in bewaring is gesteld

Indien de vreemdeling in bewaring is
gesteld en een aanvraag indient, worden
met het oog op de efficiënte afdoening
van de aanvraag geen leges geheven.
Zie A6/5.3.4.4 en B1/9.6.1 voor de pro-
cedure ter zake van het indienen van een
aanvraag in de situatie waarin de vreem-
deling in bewaring is gesteld. Op de
aanvraag wordt onverwijld beslist, opdat
– indien de aanvraag niet wordt ingewil-
ligd – de feitelijke uitzetting doorgang
kan vinden.

In gevallen waarin – na een voor de
vreemdeling onaantastbaar geworden
(ongunstige) beschikking – een aan-
vraag wordt gedaan om alsnog een voor
de vreemdeling gunstige beschikking te
verkrijgen, is sprake van een nieuwe
aanvraag in de zin van artikel 4:6 van de
Awb, ter zake waarvan (wederom) leges
zijn verschuldigd. De aanzegging tot
legesbetaling valt niet onder het
beschikkingsbegrip. Tegen de beschik-
king tot buitenbehandelingstelling van
de aanvraag, die volgt als geen leges
worden voldaan, kan een bezwaarschrift
worden ingediend.

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in de
Staatscourant worden geplaatst en treedt
in werking met ingang van 24 septem-
ber 2007.

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

Den Haag, 4 oktober 2007.
De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze:
de directeur-generaal Wetgeving,
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.

TOELICHTING

ALGEMEEN
In oktober 2005 heeft het kabinet naar
aanleiding van het rapport van de Alge-
mene Rekenkamer van 15 september
2005 over het functioneren van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (TK
2004-2005, 30 240, nr. 4H) besloten dat
de Immigratie- en Naturalisatiedienst de
taken die de gemeente uitvoert in het
kader van aanvragen om een verblijfs-
vergunning dient over te nemen. Het
betreft de volgende taken: het innemen
van de aanvragen om verlening of wijzi-
ging van een verblijfsvergunning regu-
lier voor bepaalde tijd, het innemen en
uitreiken van verblijfsdocumenten en
het uitvoeren van de informatiefunctie
aan de vreemdeling. Daartoe zijn de
artikelen 3.9, eerste lid en 3.33a, eerste
lid, van het Voorschrift Vreemdelingen
2000 gewijzigd. Op de voet van deze
wijziging wordt ook de Vreemdelingen-
circulaire 2000 aangepast. In het onder-
havig wijzigingsbesluit is het nieuwe
werkproces en het daarop aangepast
beleid uiteengezet.

ARTIKELSGEWIJS

A
Tot 26 november 2007 blijft de hoofdre-
gel dat de indiening van een aanvraag
om verlening of wijziging van een ver-
blijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd wordt ingediend bij de burgemeester
van de gemeente waar de vreemdeling
woon- of verblijfplaats heeft. De Immi-
gratie- en Naturalisatiedienst zal vanaf
24 september 2007 in vier fasen de
vreemdelingrechtelijke taken van de
gemeenten gaan overnemen, en wel als
volgt. Vanaf 24 september 2007 neemt
de Immigratie- en Naturalisatiedienst de
taken van de gemeenten gelegen in de
politieregio’s Drenthe, Flevoland, Fries-
land, Groningen, IJsselland, Noord en
Oost Gelderland, Twente, Gooi- en
Vechtstreek en Utrecht over. Vanaf
15 oktober 2007 neemt de Immigratie-
en Naturalisatiedienst de taken van de
gemeenten gelegen in de politieregio’s
Rotterdam-Rijnmond, Hollands Midden,
Zeeland, Zuid-Holland-Zuid en Haag-
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landen over. Vanaf 5 november 2007
neemt de Immigratie- en Naturalisatie-
dienst de taken van de gemeenten gele-
gen in de politieregio’s Gelderland
Midden, Gelderland Zuid, Brabant
Noord, Midden en West Brabant, Bra-
bant Zuid-Oost, Limburg Noord en
Limburg Zuid over. Vanaf 26 november
2007 neemt de Immigratie- en Naturali-
satiedienst de taken van de gemeenten
gelegen in de politieregio’s Amsterdam-
Amstelland, Kennemerland, Noord-
Holland-Noord en Zaanstreek-
Waterland over. Vanaf de datum waarop
de taken van de gemeente zijn overge-
nomen kan de vreemdeling niet langer
terecht bij het vreemdelingenloket van
de gemeente in zijn woon- of verblijf-
plaats.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
opent vanaf 24 september 2007 negen
loketten. Op de website van de Immigra-
tie- en Naturalisatiedienst (www.ind.nl)
is te vernemen bij welk IND-loket de
vreemdeling zich kan melden. Alvorens
de aanvraag in persoon te kunnen indie-
nen zal de vreemdeling daartoe eerst
telefonisch (0900 – 1234561) een
afspraak dienen te maken.

Vanaf het moment dat de Immigratie-
en Naturalisatiedienst in een politieregio
de taken van de gemeenten heeft overge-
nomen kan men voor vragen over de
vreemdelingrechtelijke procedure
terecht bij de afdeling Voorlichting van
de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(0900 – 1234561) of het informatieloket
van de IND-lokatie.

Naar verwachting zal door deze wijzi-
ging de afhandeling van de aanvragen
aanmerkelijk sneller geschieden. De
ervaringen van de Immigratie- en Natu-
ralisatiedienst met het fungeren als
frontoffice voor meer soorten aanvragen
(onder andere verlengingsaanvragen,
aanvragen voor toelating in het kader
van de kennismigrantenregeling, arbeid

en studie en de aanvragen van mvv-
plichtige vreemdelingen die zonder mvv
zijn ingereisd) maken duidelijk dat het
snel, efficiënt en klantgericht is om de
frontofficetaken bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst te beleggen. Het
voordeel voor de vreemdeling is dat hij
slechts met één loket voor informatie en
advies, voor het indienen van een aan-
vraag en voor verblijfsdocumenten te
maken heeft.

B, C
In de onderhavige artikelen wordt een
uiteenzetting gegeven van het werkpro-
ces zoals deze geldt bij de aanvragen om
verlening of wijziging van een verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd
die bij een loket van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst worden ingediend.
Voordat de vreemdeling een aanvraag
om een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd indient bij de Immi-
gratie- en Naturalisatiedienst kan hij de
burgemeester van de gemeente waar hij
zijn woon- of verblijfplaats heeft ver-
zoeken een Bewijs van Bekendmaking
af te geven. Het Bewijs van Bekendma-
king kan door de burgemeester worden
afgegeven ter identificatie als ware het
een GBA-inschrijving.
Na de inname van de aanvraag en de
afgifte van de verblijfsticker retourneert
de Immigratie- en Naturalisatiedienst
het Bewijs van Bekendmaking aan de
betreffende gemeente. De gemeente
waar de vreemdeling zijn woon- of ver-
blijfplaats heeft is hiermee geïnformeerd
dat de aanvrager een bewijs van rechtma-
tig verblijf heeft verkregen en kan dan
overgaan tot definitieve inschrijving van
de vreemdeling in de GBA. Een vreem-
deling kan een aanvraag om verlening
of wijziging van een verblijfsvergun-
ning regulier voor bepaalde tijd echter
uitdrukkelijk ook zonder een Bewijs van
Bekendmaking bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst indienen.

Na de identificatie zal de IND-
ambtenaar het voor de aanvraag ver-
schuldigde legesbedrag innen. Indien de

vreemdeling zijn verschuldigde legesbe-
drag niet per kas of per pin betaald zal
daarbij – in afwijking van de hoofdregel
dat daarvoor in beginsel een termijn van
twee weken wordt gegund – een korte
herstel verzuim mogelijkheid worden
geboden om alsnog ter plekke de ver-
schuldigde leges te voldoen. De vreem-
deling moet immers eerst telefonisch
een afspraak maken alvorens de aan-
vraag ingediend kan worden. In dat
gesprek wordt hem reeds te kennen
gegeven dat leges verschuldigd zijn die
ter plaatse per kas of per pin voldaan
moeten worden voordat de aanvraag in
behandeling kan worden genomen. De
vreemdeling kan en moet er derhalve
rekening mee houden dat hij bij het
indienen van de aanvraag voldoende
financiële middelen bij zich heeft. De
vreemdeling kan er ook voor kiezen de
aanvraag op een later tijdstip in te die-
nen en daarvoor een vervolgafspraak te
maken.

Indien de leges zijn  voldaan neemt de
IND-ambtenaar de ondertekende aan-
vraag en alle relevante bescheiden en
formulieren in. Vervolgens wordt een
sticker aan de vreemdeling verstrekt ten
bewijze van het feit dat de vreemdeling
een aanvraag om verlening of wijziging
van een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd heeft ingediend ver-
strekt. De vreemdeling wordt na de
behandeling van de aanvraag door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst opge-
roepen om bij een IND-loket het ver-
blijfsdocument in ontvangst te nemen.

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

Uit: Staatscourant 12 oktober 2007, nr. 198 / pag. 7 8


