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Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 18 maart 2011, nr. WBV 

2011/2, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

De Minister voor Immigratie en Asiel,

Gelet op de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelin-
gen 2000;

Besluit:

ARTIKEL I 

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

A/Afkortingenlijst Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

Afkortingenlijst 

ABRvS Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
AC Aanmeldcentrum
ACVZ Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Amv Alleenstaande minderjarige vreemdeling
AOW Algemene Ouderdomswet
APV Algemene Plaatselijke Verordening
Awb Algemene wet bestuursrecht
BKA Buitenlands Kind ter Adoptie
BMA Bureau Medische Advisering
BuZa (Ministerie/Minister van) Buitenlandse Zaken
BVV Basisvoorziening vreemdelingensysteem
BZK (Ministerie/Minister van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
B&W Burgemeester en Wethouders
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
DJI Dienst Justitiële Inrichtingen
DNRI Dienst Nationale Recherche Informatie
DT&V Dienst Terugkeer en Vertrek
EG Europese Gemeenschap
EEG Europese Economische Gemeenschap
EER Europese Economische Ruimte
EU Europese Unie
EL&I Ministerie/Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Flexwet Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Stb. 1998, 300)
GBA Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
GG&GD Geneeskundige en gezondheidsdienst
GVI Gemeenschappelijke Visuminstructies
HKS Herkenningsdienstsysteem
I&A Minister voor Immigratie en Asiel
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
IOM Internationale Organisatie voor Migratie
JDS Justitieel documentatiesysteem
KMar Koninklijke Marechaussee
KLPD Korps Landelijke Politiediensten
KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
MTV Mobiel Toezicht Vreemdelingen
mvv Machtiging tot voorlopig verblijf
NGO Non-gouvernementele organisatie
(N)SIS (Nationaal) Schengen Informatiesysteem
NVVB Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2011 nr. 5302 29 maart 2011



OCW (Ministerie/Minister van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OM Openbaar Ministerie
OPS Opsporingsregister
Pb. Publicatieblad
PIL Protocol Identificatie en Labeling
PTSS Posttraumatische stressstoornis
REAN Return and Emigration of Aliens from the Netherlands
ROA Regeling Opvang Asielzoekers
Rva Regeling verstrekkingen asielzoekers e.a. categorieën vreemdelingen 2005
Rvb Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
RvS Raad van State
Rwn Rijkswet op het Nederlanderschap
SGC Verordening (EG) Nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de 
grenzen door personen (Schengengrenscode)

SIRENE Supplementary Information Request at the National Entries
SIS Schengen Informatiesysteem
Stb. Staatsblad
Stcrt. Staatscourant
SUO Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen
SVB Sociale Verzekeringsbank
SZW (Ministerie/Minister van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TBC Tuberculose
TBS Terbeschikkingstelling
Trb. Tractatenblad
TWV Tewerkstellingsvergunning
UNDP United Nations Development programme
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
UWV Uitvoeringsinstelling werknemersverzekering
Vb Vreemdelingenbesluit
Vc Vreemdelingencirculaire
VIS Verificatie- en informatiesysteem
V&J Ministerie/Minister/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
VWN VluchtelingenWerk Nederland
VN Verenigde Naties
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRIS Vreemdelingen in de strafrechtketen
VV Voorschrift Vreemdelingen
Vw Vreemdelingenwet
VWS (Ministerie/Minister van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wav Wet arbeid vreemdelingen
WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wbp Wet bescherming persoonsgegevens
WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WIW Wet Inschakeling Werkzoekenden
Wob Wet openbaarheid van bestuur
Wobka Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
WSF Wet op de Studiefinanciering
Wsw Wet Sociale werkvoorziening
WvSr Wetboek van Strafrecht
WvSv Wetboek van Strafvordering
WW Werkeloosheidswet
Wwb Wet werk en bijstand
ZHP Dienst Zeehavenpolitie van de politieregio Rotterdam-Rijnmond
ZW Ziektewet

B

Paragraaf A1/2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
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2 Bevoegdheden 

De Minister voor I&A is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving.
Daar waar in deze circulaire wordt verwezen naar de verantwoordelijke bewindspersoon zal deze 
worden aangeduid als “de Minister”.

De Minister heeft zijn bevoegdheden met betrekking tot de coördinatie, regie en de uitvoering van 
het gezag binnen de vreemdelingenketen gemandateerd aan de Secretaris-Generaal, die dit op zijn 
beurt heeft doorgemandateerd aan de Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken. Laatstgenoemde 
geeft op grond van artikel 48 Vw namens de Minister aanwijzingen aan de uitvoeringsorganisaties, 
inclusief aanwijzingen omtrent de behandeling van individuen en bijzondere groepen. In spoedei-
sende individuele gevallen ligt deze aanwijzingsbevoegdheid bij het Hoofd van de IND teneinde 
een effectief optreden mogelijk te maken, voor zover dit niet ligt op het terrein van vertrek en 
uitzetting. De aanwijzingsbevoegdheid ligt waar het gaat om vertrek en uitzetting in spoedeisende 
individuele gevallen bij de Directeur van de DT&V. Voorts is het geven van een bijzondere 
aanwijzing in het geval van een voorgenomen toegangsweigering aan een vreemdeling die asiel 
aanvraagt (zie artikel 3, derde lid, Vw) of een onderdaan van de EU, de EER of Zwitserland (zie 
artikel 8.8, tweede lid, Vb) een bevoegdheid die aan het Hoofd van de IND is doorgemandateerd. 
Tevens is de uitvoering van de Vw gemandateerd aan het Hoofd van de IND, voor zover dit ligt op 
het terrein van toelating. Deze mandatering ziet onder meer op het nemen van beslissingen op 
toelatingsaanvragen. De uitvoering van de Vw op het terrein van vertrek en uitzetting is gemanda-
teerd aan de Directeur DT&V. Zie voor de uitwerking van de mandatering binnen het Ministerie van 
Justitie de Regeling van de Minister van Justitie van 12 mei 2005, nr. 5332529/05/DP&O (Stcrt. d.d. 
24 mei 2005, nr. 97), de Regeling van de Minister van Justitie van 12 mei 2005, nr. 5295095/04/
DP&O (Stcrt. d.d. 24 mei 2005 nr. 97) en het besluit van het Hoofd van de IND van 24 juni 2005, nr. 
INDUIT05-4081 (AUB) (Stcrt. d.d. 18 juli 2005, nr. 136).

De Minister van BuZa is, op grond van het Soeverein Besluit 1813, bevoegd tot visumverlening. 
Het Hoofd van de IND is tevens Hoofd van de Visadienst en als onbezoldigd ambtenaar van BuZa 
gemandateerd om namens de Minister van BuZa te beslissen op visumaanvragen en mvv’s.

Voorts zijn ingevolge de Vw aan de Korpschef en de Commandant der KMar bevoegdheden 
toegekend en taken opgedragen op het gebied van:
• toegang (zie A2);
• toezicht (zie A3);
• vertrek en uitzetting (zie A4);
• vrijheidsbeneming (zie A6).

In hoofdstuk 4 Vw is vastgelegd dat de Korpschef en de Commandant der KMar hun bevoegdhe-
den en taken niet uitoefenen naar eigen beleidsinzicht, maar met inachtneming van de (algemene 
en bijzondere) aanwijzingen van de Minister (zie ook hoofdstuk 4 Vb).

C

Paragraaf A1/3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3 Informatie en contactgegevens 

De organisaties die belast zijn met de uitvoering van de vreemdelingenwet- en regelgeving en 
aanverwante wet- en regelgeving dragen ieder zorg voor het organiseren en geven van specifieke 
voorlichting over de door hen uit te voeren taken.
De vreemdelingenwet- en regelgeving wordt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van 
BZK geformuleerd.
De afdeling Publieksvoorlichting van het Ministerie van BZK is ondergebracht bij de Postbus 51 
Informatiedienst, welke op werkdagen te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800- 8051 en op 
internet op de website www.rijksoverheid.nl. Bij Postbus 51 kunnen alle algemene vragen worden 
gesteld over de rijksoverheid. Voor informatie over verblijfsaanvragen wordt verwezen naar de 
IND.
Overheidsinstanties die werkzaam zijn binnen de vreemdelingenketen kunnen de website 
www.vreemdelingenketen.nl bezoeken, welke de onderlinge informatie-uitwisseling tussen deze 
overheidsinstanties als doel heeft.

Hieronder is een alfabetische lijst opgenomen van organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering 
van het vreemdelingenbeleid, de handhaving van de vreemdelingenwet- en regelgeving en 
aanverwante wet- en regelgeving. Daarnaast worden organisaties genoemd met een directe relatie 
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tot de vreemdelingenketen en/of die rechtsbijstand of andere ondersteuning verlenen aan 
vreemdelingen. In het overzicht zijn opgenomen:
• een korte beschrijving van de werkzaamheden;
• de taken van de organisaties (voor zover deze zien op vreemdelingen);
• de contactgegevens van de betreffende organisaties ten behoeve van vreemdelingen en 

externen.

ACVZ

De ACVZ is een onafhankelijk adviescollege dat adviezen uitbrengt inzake het vreemdelingenrecht 
en vreemdelingenbeleid. Zij adviseert daarover gevraagd en ongevraagd aan de Regering en aan 
het Parlement.
• Telefoon: 070- 370 43 00
• Internet: www.acvz.com

COA

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het COA zorgt voor onderdak 
gedurende de asielprocedure en bereidt asielzoekers voor op een verblijf in Nederland, terugkeer 
naar het land van herkomst of doormigratie.
• Telefoon: 0800 - 023 80 23 (gratis)
• Internet: www.coa.nl

DJI

De DJI is verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen, 
waaronder de vreemdelingenbewaring.
• Telefoon Informatielijn: 070 - 370 27 34
• Internet: www.dji.nl

Directie Inburgering en Integratie

De directie Inburgering en Integratie van het Ministerie van BZK richt zich op de totstandkoming 
van een samenleving, waarin de in Nederland verblijvende leden van etnische groepen op basis 
van volwaardig en gedeeld burgerschap kunnen deelnemen. De directie ontwikkelt onder andere 
het beleid met betrekking tot de inburgering en de Remigratiewet.
De directie Inburgering en Integratie van het Ministerie van BZK is bereikbaar via:
• Telefoon: (algemeen): 070 - 339 0289
• Internet: www.rijksoverheid.nl

Directie Migratiebeleid

De Directie Migratiebeleid van het Ministerie van BZK draagt zorg voor de nationale en interna-
tionale beleidsontwikkeling op het asiel- en immigratieterrein, alsmede op het terrein van opvang 
van asielzoekers. Het aandachtsveld van de directie bestaat aldus uit toelating, verblijf, toezicht, 
terugkeer, grensbewaking, visumbeleid, opvang en de coördinatie van het beleid tot het tegengaan 
van illegaal verblijf.

DT&V

De DT&V is als taakorganisatie belast met de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving terzake 
vertrek en uitzetting. De DT&V bevordert, organiseert en realiseert het daadwerkelijk vertrek uit 
Nederland van vreemdelingen zonder verblijfsrecht. Bij het uitvoeren van deze taak staat het 
stimuleren van het zelfstandig vertrek voorop. Zo nodig bereidt de DT&V het gedwongen vertrek 
van de vreemdeling uit Nederland voor. De DT&V voert haar taak uit in samenwerking met andere 
ketenpartners van de overheid die een taak hebben in het vertrekproces. De DT&V regisseert het 
vertrekproces op operationeel niveau. Taken die wettelijk zijn voorbehouden aan ambtenaren 
belast met het toezicht of de grensbewaking, worden niet verricht door de DT&V.
• Telefoon (algemeen): 0800 - 8051
• Internet: www.dienstterugkeerenvertrek.nl
• E-mail: info@dtv.minbzk.nl

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel

Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel is een samenwerkingsverband tussen de 

4 Staatscourant 2011 nr. 5302 29 maart 2011



Dienst Nationale Recherche en DNRI van het KLPD, de KMar, de IND en de Sociale Inlichtingen en 
Opsporingsdienst van het Ministerie van SZW.
Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel heeft als doel: het verschaffen van inzicht 
en overzicht in de criminaliteit in relatie tot mensenhandel & mensensmokkel, ten bate van de 
opsporing en het tegenhouden van deze en gerelateerde misdrijven.
Daartoe is het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel een centrale plek waar 
informatie, kennis en ervaring op het gebied van mensenhandel en mensensmokkel wordt 
verzameld, veredeld en geëxploiteerd.
• Telefoon Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel 038-4963555 (na kantooruren 

wordt u doorgeschakeld naar de piketfunctionaris)
• Email: Emm@klpd.politie.nl

IND

De IND is onder meer verantwoordelijk voor de beoordeling van alle aanvragen voor toelating en 
naturalisatie van vreemdelingen.
• Informatielijn IND (beschikbaar voor publiek): 0900- 12 34 561 (0,10 euro pm)
• Informatielijn IND vanuit het buitenland: +31 20 8893045
• Telefoon IND Ketenservice (beschikbaar voor ketenpartners): 070 - 888 00 00
• Piketnummer (buiten kantooruren op werkdagen bereikbaar van 17.00 tot 23.00 uur en in het 

weekeinde van 7.00 tot 23.00 uur): 070 - 370 60 60
• Internet: www.ind.nl

IOM

IOM richt zich op velerlei migratievraagstukken. Zo biedt IOM ondersteuning aan uitgeprocedeerde 
vreemdelingen die Nederland vrijwillig willen verlaten, organiseren zij het vervoer van personen 
naar of uit Nederland en richten zij zich op (her)integratie, bestrijding van mensenhandel, 
arbeidsmigratie, migratie en ontwikkeling en migratie en gezondheid.
• Telefoon: 0900 - 7464466 (0,05 euro pm)
• Internet: www.iom-nederland.nl

KMar

De KMar is op de luchthavens en in de zeehavens in Nederland alsmede op zee belast met de 
grensbewaking. De grensbewaking in het competentiegebied van politieregio Rotterdam-Rijnmond 
wordt uitgevoerd door de ZHP (zie hierna onder ZHP), met uitzondering van de grensdoorlaatpost 
Hoek van Holland/ Europoort. In het kader van de grensbewaking verstrekt de KMar in voorko-
mende gevallen visa aan de buitengrens. Aan de binnengrens met België en Duitsland en op de 
luchthavens is de KMar belast met de uitvoering van het MTV. Voorts is de KMar verantwoordelijk 
voor de uitzetting en begeleiding van uitgeprocedeerde vreemdelingen uit Nederland en van aan 
de grens geweigerde personen.
• Telefoon KMar voorlichting: 070 - 318 83 57
• Internet: www.kmar.nl

Ministerie van BuZa, inclusief ambassades en consulaten

Het Ministerie van BuZa is verantwoordelijk voor de behandeling van visumaanvragen voor een 
verblijf korter dan drie maanden en mvv’s. Indien ambassades en consulaten niet zelfstandig 
kunnen of mogen beslissen, worden de visumaanvragen voor een verblijf korter dan drie maanden 
– als het gaat om zakenbezoeken, diplomaten, politieke bezoeken, het verrichten van technische 
werkzaamheden, deelname aan/bijwonen van een congres, conferentie of sportmanifestatie, 
bezoeken van wetenschappelijke aard, aanvragen van personen uit de voormalige Sovjetrepublie-
ken, bezoeken van personen die geregistreerd staan in het SIS of op een visumsanctielijst – 
voorgelegd aan de afdeling Vreemdelingen- en Visumzaken van de directie Personenverkeer, 
Migratie en Vreemdelingenzaken van het Ministerie van BuZa (zie voor overige visumaanvragen 
hierna onder Visadienst).
Het Ministerie van BuZa is tevens verantwoordelijk voor algemene en individuele ambtsberichten, 
welke door de Minister gebruikt worden als informatiebron onder andere bij de beoordeling van 
asielaanvragen.
Daarnaast is het Ministerie van Buza verantwoordelijk voor het afnemen van het basisexamen 
inburgering in het buitenland op de Nederlandse posten.
• Telefoon Visuminformatie: 070 - 348 56 22
• Telefoon algemeen: 070 - 348 64 86
• Internet: www.minbuza.nl
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NVVB

De NVVB biedt een platform aan leidinggevenden en medewerkers van organisaties, die zich 
binnen en buiten de overheid professioneel bezig houden met het brede terrein van burgerzaken. 
Onder burgerzaken vallen activiteiten op het terrein van de GBA en de loketfunctie voor vreemde-
lingen die een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning willen indienen.
De NVVB heeft voor haar gemeentelijke leden een adviesfunctie op het gehele terrein van 
burgerzaken in de vorm van een helpdesk.
• Telefoon helpdesk (voor gemeenten): 020 - 551 90 07 of 020 - 551 90 09
• Internet: www.nvvb.nl

Politie

De (vreemdelingen)politie houdt toezicht op personen die in Nederland verblijven, maar niet de 
Nederlandse nationaliteit hebben en is onder meer verantwoordelijk voor het opsporen, staande 
houden, inbewaring stellen, het vertrek onder toezicht alsmede het vaststellen van de identiteit van 
niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen.
De Taakorganisatie Vreemdelingen is een landelijk werkend bureau dat de politie adviseert en 
ondersteunt bij de ontwikkeling van de visie, de strategie en het beleid van de politiële vreemdelin-
gentaak. Daarbij is zij tevens het landelijk aanspreekpunt van waaruit de belangenbehartiging ten 
behoeve van de vreemdelingenpolitie plaatsvindt en het knooppunt in de communicatie en 
informatie-uitwisseling tussen de vreemdelingenpolitie onderling en van en naar ketenpartners.
• Telefoon politie algemeen: 0900 - 8844 (lokaal tarief)
• Telefoon Taakorganisatie Vreemdelingen: 030 - 635 33 44
• Internet: www.politie.nl

RvS

De RvS is naast onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur ook hoogste 
algemene bestuursrechter van het land. De ABRvS spreekt recht in hoogste instantie in geschillen 
tussen de burger en de overheid. Sinds de inwerkingtreding van de Vw geldt dit ook voor 
vreemdelingrechtelijke geschillen.
• Telefoon publieksvoorlichting: 070 - 426 42 51 of 070 - 426 46 43
• Telefoon (algemeen en spoedeisende zaken): 070 - 426 44 26
• Internet: www.raadvanstate.nl

Raad voor Rechtsbijstand

De Raden voor Rechtsbijstand geven uitvoering aan de Wet op de rechtsbijstand, waarin de 
rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen is geregeld. De raden subsidiëren de Stichting 
Rechtsbijstand Asiel en zien ook toe op de kwaliteit en voldoende beschikbaarheid van de 
rechtsbijstandverlening. Voor juridische informatie en advies is er het Juridisch Loket.
• Telefoon Juridisch Loket: 0900 - 8020 (10 cent pm)
• Internet: www.rvr.org

Visadienst

De Visadienst is onderdeel van het Ministerie van BuZa. De Minister van BuZa heeft het Hoofd van 
de IND en het plaatsvervangend Hoofd van de IND mandaat verleend voor het nemen en onderte-
kenen van besluiten die door hen in hun functie van Hoofd van de Visadienst, respectievelijk 
plaatsvervangend Hoofd van de Visadienst, namens hem worden genomen. Ondermandaat is 
verleend aan de ambtenaar belast met de grensbewaking en het toezicht en specifieke functiona-
rissen van de IND voorzover zij besluiten nemen of handelingen verrichten namens het Hoofd van 
de Visadienst.
De Visadienst behandelt namens de Minister van BuZa alle door de ambassades en consulaten 
voorgelegde aanvragen voor mvv’s en visumaanvragen voor toerisme, familie- en privé-bezoek, 
artiesten, studenten, personen die gesignaleerd staan in het OPS of SIS, stagiaires en medische 
bezoeken, met uitzondering van personen uit de voormalige Sovjet republieken. De laatste 
categorie personen dient zich te wenden tot het Ministerie van BuZa (zie hiervoor onder Ministerie 
van Buza). Bovendien behandelt de Visadienst aanvragen voor visumverlenging en verlening van 
terugkeervisa. 
• Contactinformatie: zie IND

VNG

De VNG verzorgt de belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden. Bij de 
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gemeenten worden aanvragen voor verblijfsvergunningen regulier en naturalisatie ingediend. 
Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de registratie van persoonsgegevens in de GBA.
• Telefoon: 070 - 373 83 93
• Internet: www.vng.nl

Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland

De Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoe-
kers die zich in Nederland bevinden.
• Telefoon (algemeen): 020 - 346 72 00
• Internet: www.vluchtelingenwerk.nl

Vreemdelingenkamers

De vreemdelingenkamers zijn onderdeel van een rechtbank en houden zich uitsluitend bezig met 
het behandelen van vreemdelingenrechtelijke geschillen. Formeel behandelt de rechtbank 
’s-Gravenhage deze geschillen, maar binnen alle negentien rechtbanken in Nederland zijn 
zogeheten nevenzittingsplaatsen aangewezen.
Het Landelijk Stafbureau Vreemdelingenkamers biedt ondersteuning op het gebied van juridische 
en organisatorische coördinatie aan de vreemdelingenkamers.
Bij het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken dienen vreemdelingenzaken te worden 
ingediend, waarop deze door het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken zo evenwichtig 
mogelijk over de nevenzittingsplaatsen worden verdeeld.
• Pikettelefoon van het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken: 023 - 512 66 20
• Internet: www.rechtspraak.nl

ZHP

De ZHP is belast met de grensbewaking in het competentiegebied van politieregio Rotterdam-
Rijnmond alsmede op zee, het havengerelateerde vreemdelingentoezicht en de bestrijding van 
(migratie)criminaliteit in de Rotterdamse havens. Daarnaast verzorgt de ZHP in voorkomende 
gevallen de verlening en verlenging van visa voor in de politieregio Rotterdam-Rijnmond 
verblijvende zeelieden.
• Telefoon: 010 - 2747471
• Faxnummer: 010 - 2750121
Internet: www.dutch-immigration.nl

D

Paragraaf A2/4.4.7 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.4.7 De duur van de vrije termijn 

Verblijf in de vrije termijn is toegestaan voor een bij artikel 3.3 Vb bepaalde duur, indien en zolang 
aan de in artikel 12 Vw gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
a. vreemdelingen die een verblijf van ten hoogste drie maanden beogen; en
b. vreemdelingen die een verblijf van langer dan drie maanden beogen.

Het verblijf in de vrije termijn bedraagt ten hoogste drie maanden binnen een tijdvak van zes 
maanden. Het tijdvak van zes maanden vangt aan op het moment van eerste binnenkomst van de 
vreemdeling in het Schengengebied (eventueel) met het op dat moment geldige visum.

De termijn van drie maanden wordt berekend door op de datum van inreis in Nederland vast te 
stellen of de vreemdeling in de voorafgaande zes maanden in het Schengengebied heeft verble-
ven. Indien dat niet het geval is kan de volle termijn van drie maanden worden benut vanaf de 
datum van inreis in Nederland. Indien de vreemdeling in de voorafgaande zes maanden reeds in 
het Schengengebied heeft verbleven wordt aan de hand van de datum van inreis in het Schengen-
gebied berekend hoeveel dagen van de in totaal drie maanden vrije termijn resteert, ook al ligt 
deze datum van inreis vóór de zes maanden vanaf datum binnenkomst. Na deze eerste termijn van 
zes maanden, gaat er dan een nieuwe termijn van zes maanden lopen waarbinnen een derdelan-
der drie maanden in het Schengengebied mag verblijven. De eerder binnen de tweede termijn 
verbleven periode wordt dan afgetrokken van de drie maanden vrije termijn. Bij de berekening van 
de vrije termijn zijn inreisstempels in één van de Schengenlanden leidend.
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Ad a Een beoogd verblijf van ten hoogste drie maanden

Categorieën van vreemdelingen: duur vrije termijn niet-visumplichtigen: drie maanden (zie artikel 
3.3, eerste lid, aanhef, onder c en d, Vb);
• visumplichtigen (C-visum): voor de duur aangegeven in het visum;
• houders van een luchthaventransitvisum (A-visum): geen;
• houders van een doorreisvisum met recht van oponthoud (B-visum): voor de duur aangegeven 

in het visum (ten hoogste vijf dagen. Zie artikel 3.3, eerste lid, aanhef en onder b, Vb);
• houders van een reisvisum: voor de duur aangegeven in het visum (ten hoogste drie maanden. 

Zie artikel 3.3, eerste lid, aanhef en onder b, Vb);
• houders van een reisvisum geldig voor meerdere reizen: voor de duur aangegeven in het 

visum waarbij voor elke binnenkomst geldt dat deze ten hoogste drie maanden per zes 
maanden bedraagt (zie artikel 11, eerste lid, onder a, SUO);

• houders van een bijzonder doorlaatbewijs: voor de duur aangegeven in het bewijs (zie model 
M6).

Zie voor de geldigheidsduur van visa A2/4.3.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder c, Vb kan de vrije termijn van niet-visumplichtige 
vreemdelingen in geval van bijzondere omstandigheden worden verlengd tot zes maanden. De 
Minister voor I&A is hiertoe bevoegd. Hierbij kan worden gedacht aan situaties van overmacht, 
zoals ernstige ziekte van familieleden of van de vreemdeling zelf of een zeer gewichtige zakelijk 
belang, waardoor een verblijf ná de drie maanden van de vrije termijn gewenst is. Ook op grond 
van het criterium wezenlijk Nederlands belang, zoals dat bij verlenging van de geldigheidsduur 
van visa staat beschreven (zie A2/4.3.6.2), kan tot verlenging van de vrije termijn tot zes maanden 
worden overgegaan.
Om deze verlenging van de vrije termijn zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt van de sticker 
verblijfsaantekening algemeen, die in het paspoort wordt aangebracht. Voor deze verlenging van 
de vrije termijn worden geen kosten in rekening gebracht.

Ad b Beoogd verblijf van langer dan drie maanden

Vreemdelingen die een verblijf in Nederland beogen van langer dan drie maanden moeten in 
beginsel in het bezit zijn van een geldige mvv. Bij ontbreken van de vereiste mvv komt de 
vreemdeling in beginsel niet voor een verblijfsvergunning in aanmerking (zie artikel 16, eerste lid, 
onder a, Vw).
De vrije termijn van vreemdelingen die voor een verblijf van langer dan drie maanden naar 
Nederland zijn gekomen, bedraagt acht dagen (zie artikel 3.3, eerste lid, aanhef en onder e, Vb).

Voor niet-visumplichtige vreemdelingen en houders van een reisvisum die aanvankelijk naar 
Nederland zijn gekomen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden, verstrijkt de vrije termijn 
uiterlijk op de achtste dag nadat zich omstandigheden hebben voorgedaan waaruit kan worden 
afgeleid dat zij het voornemen hebben langer dan drie maanden in Nederland te verblijven (zie 
artikel 3.3, tweede lid, Vb). Dit voornemen kan bijvoorbeeld blijken uit het indienen van een 
aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning, het huren van woonruimte of het aanvaarden 
van werk voor langer dan drie maanden.

E

Paragraaf A2/5.5.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

5.5.2 Procedures voor weigering van toegang aan de grens 

De toegangsweigering van een onderdaan van een derde land geschiedt schriftelijk door uitreiking 
van een standaardformulier. Een derdelander die het oogmerk heeft om kort, dat wil zeggen drie 
maanden of korter in een periode van zes maanden, in Nederland of elders in het Schengengebied 
te verblijven wordt de toegang tot het Schengengebied geweigerd ingevolge artikel 13 juncto 
artikel 5, eerste lid, SGC.

Een derdelander die lang verblijf wenst, dat wil zeggen langer dan drie maanden in Nederland of 
het Schengengebied wil verblijven, wordt de toegang tot Nederland geweigerd op basis van artikel 
3 Vw. Tot deze laatste categorie horen ook asielzoekers, die per definitie voor een lange tijd beroep 
doen op bescherming door de overheid.

Ook onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland alsmede hun familieleden die het recht van 
vrije verkeer hebben op het grondgebied van de lidstaten, wordt de toegang tot Nederland 
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geweigerd op basis van artikel 3 Vw. Aan derdelanders die om toegang verzoeken als familielid 
van een EU-burger wordt, indien de familieband ter plaatse niet kan worden aangetoond, de 
toegang tot Nederland geweigerd ingevolge artikel 13 juncto artikel 5, eerste lid, SGC.

Derdelanders kort verblijf

In het weigeringsformulier conform het standaardformulier zoals opgenomen in bijlage V, deel B, 
SGC en als model M17 overgenomen als bijlage van de Vc, worden de redenen aangekruist op 
grond waarvan de toegang wordt geweigerd. Verder dient op het weigeringsformulier melding te 
worden gemaakt van:
• de betreffende Staat (in casu de Staat der Nederlanden);
• de betreffende instantie, inclusief logo (in casu KMar of ZHP);
• de toepasselijke bepalingen van de vigerende wetgeving met betrekking tot de reden voor 

toegangsweigering (in casu artikel 13 juncto artikel 5, eerste lid SGC);
• de nationale wetsbepalingen en procedure betreffende het recht van beroep. Op het formulier 

dient te worden vermeld: “Tegen deze beslissing kan op grond van artikel 77, eerste lid, Vw 
administratief beroep worden ingesteld bij de Minister voor I&A. Het beroep kan worden 
ingesteld door de vreemdeling in persoon, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bijzonder 
gemachtigde, of een advocaat, indien deze verklaart daartoe bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd. 
Het beroep moet worden ingesteld binnen vier weken na de dag waarop de beschikking is 
gemaakt. Daarbij is aan te bevelen dat een afschrift van de beschikking wordt overlegd”. 
Tevens dient het adres vermeld te worden waarheen het beroepschrift gezonden kan worden.

Gedetailleerde voorschriften inzake weigering van toegang zijn opgenomen in bijlage V, deel A, 
SGC.

Derdelanders lang verblijf

In het standaard weigeringsformulier zoals opgenomen in model M18 worden de redenen 
aangekruist op grond waarvan de toegang tot Nederland is geweigerd. De toepasselijke bepaling 
van de vigerende nationale wetgeving (in casu artikel 3 Vw, alsmede de eerdergenoemde 
nationale wetsbepalingen en procedure betreffende het recht van beroep).

EU-onderdanen, burgers van de EER en Zwitserland en hun familieleden

Voor het schriftelijk weigeren van de toegang tot Nederland van EU-onderdanen, burgers van de 
EER en Zwitserland en hun familieleden wordt eveneens gebruik gemaakt van het standaardfor-
mulier model M18.

Voor de wijze waarop gehandeld dient te worden bij toegangsweigering aan onderdanen van de 
EU, de EER en Zwitserland (inclusief familieleden) wordt verwezen naar A2/6.2.2.2. Voor de wijze 
waarop gehandeld dient te worden bij toegangsweigering aan onderdanen van België en 
Luxemburg wordt verwezen naar A2/6.2.2.3.

F

Paragraaf A2/7.1.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.1.2 De zorgplicht 

De vervoerder dient zodanige voorzorgsmaatregelen te nemen dat de aanvoer van niet of niet juist 
gedocumenteerde vreemdelingen wordt voorkomen. Als dergelijke vreemdelingen zonder 
voorafgaande toestemming van bevoegde autoriteiten (zie hierna) toch worden aangevoerd, kan 
de vervoerder strafbaar zijn. In ieder geval zal terzake een proces-verbaal worden opgemaakt.

Voor de vaststelling of een document voor grensoverschrijding geldig is, moet een vervoerder 
zodanige maatregelen treffen dat zijn personeel, waaronder ook begrepen wordt het personeel dat 
onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde formaliteiten verricht, dusdanig wordt geïnstrueerd dat 
controle van reisdocumenten plaatsvindt bij het inchecken en bij vertrek naar Nederland.

De hierboven bedoelde controle houdt minimaal het volgende in:
• controle of de naam, geboortedatum, nationaliteit, geslacht, lengte en foto, zoals die in het 

aangeboden reisdocument zijn opgenomen, overeenkomen met de aanbieder van dat 
document;

• controle of het aangeboden reisdocument voorzien is van de benodigde visa (zowel voor 
Nederland als voor het land van uiteindelijke bestemming);
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• controle of de geldigheid van het aangeboden reisdocument en de daarin aangebrachte visa 
niet is verlopen;

• controle of het aangeboden reisdocument is afgegeven door een daartoe bevoegde autoriteit;
• controle door middel van een kort en bondig onderzoek of het aangeboden reisdocument vals 

of vervalst is, waarbij zonodig gebruik gemaakt dient te worden van eenvoudige hulpmiddelen.

Op opstapplaatsen waar door de vervoerder bij de controle van vervoersbewijzen al gebruik 
gemaakt wordt van technische apparatuur, dient de vervoerder deze apparatuur ook voor de 
controle van reisdocumenten aan te wenden.

De Nederlandse overheid kan de individuele vervoerder aanwijzingen geven om extra voorzorgs-
maatregelen te nemen voor de controle voorafgaand aan het vertrek bij vervoer dat als risicodra-
gend wordt aangemerkt. Deze aanwijzingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het aanpassen van de 
wijze van controle (extra controle voor het instappen) of het gebruik van technische hulpmiddelen.

Overeenkomstig de daartoe strekkende internationale regelgeving kan de Nederlandse overheid 
een vervoerder verzoeken, om op een risicodragende vlucht of vaart een plaats aan boord van het 
vaartuig of luchtvaartuig ter beschikking te stellen aan een ambtenaar deskundig op het terrein van 
reisdocumenten. De ambtenaar kan dan in de opstapplaats, ter gelegenheid van het aan boord 
gaan, vervoerders adviseren of de aangeboden reisdocumenten echt en onvervalst zijn, en het 
aangeboden reisdocument voorzien is van de benodigde visa (zowel voor Nederland als voor het 
land van uiteindelijke bestemming). Dit geschiedt enkel indien daartoe door de staat waarin de 
opstapplaats is gelegen toestemming is verleend.

Om vervoerders in staat te stellen de verlangde controle zo goed mogelijk te verrichten, houdt het 
ministerie van BZK hen regelmatig op de hoogte van wijzigingen in de voor toegang tot Nederland 
vereiste documenten en visa. Tevens zullen aanwijzingen gegeven worden die een meer effectieve 
en efficiënte controle kunnen bewerkstelligen (bijv. informatie over reisroutes, trends, veel 
voorkomende vervalsingen etc.).

G

Paragraaf A4/4.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.1 Aanvragen reisdocumenten 

Uitgangspunt

Uitgangspunt in de Vw is dat de vreemdeling aan wie geen (verder) verblijf in Nederland is 
toegestaan een eigen verantwoordelijkheid heeft om Nederland binnen de daarvoor gestelde 
termijn te verlaten. Wanneer een vreemdeling niet beschikt over geldige reisdocumenten, dient hij 
hiervoor tijdig zelf te zorgen. Hiertoe kan de vreemdeling zich wenden tot zijn eigen diplomatieke 
vertegenwoordiging of tot familieleden of bekenden in het land van herkomst.

Wanneer een vreemdeling niet zelfstandig Nederland verlaat, kan uitzetting aan de orde komen 
(zie A4/6).

In het kader van een uitzetting van een vreemdeling die niet beschikt over een (geldig) reisdocu-
ment, wordt pas een (vervangend) reisdocument aangevraagd wanneer de uitzetting niet 
geëffectueerd kan worden op basis van een terug- of overnameovereenkomst of werkafspraken 
dan wel een claim op een vervoerder (artikel 65 Vw).

Wijze van aanvragen

In een aantal gevallen is uitzetting van een vreemdeling aan wie geen (verder) verblijf in Neder-
land is toegestaan niet onmiddellijk uitvoerbaar, omdat deze niet over een (geldig) reisdocument 
beschikt op grond waarvan zijn toegang tot zijn land van herkomst of een ander land is gewaar-
borgd. Om na te gaan of de vreemdeling bij een andere ketenpartner bekend is, dient in die 
gevallen de vreemdelingenadministratie te worden geraadpleegd. Ter vaststelling van de 
nationaliteit en identiteit kan hier onder andere worden gedacht aan het vergelijken van foto’s en 
vingerafdrukken. Ter vaststelling van de nationaliteit van een vreemdeling kan in bijzondere 
gevallen gebruik worden gemaakt van de bij de IND aanwezige expertise op het gebied van 
taalanalyse.
Indien de uit te zetten vreemdeling niet in het bezit is van een (geldig) reisdocument of re-entry 
permit op grond waarvan de toegang tot het land van bestemming en zijn eventuele doorreis door 
een derde land is gewaarborgd, kan de DT&V zo spoedig mogelijk een (vervangend) reisdocument 
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en de eventueel benodigde (transit)visa en re-entry permit aanvragen bij de betreffende buiten-
landse diplomatieke vertegenwoordiging. Het verzoek tot een vervangend reisdocument wordt 
opgemaakt door de DT&V bij voorkeur in gezamenlijkheid met de betreffende vreemdeling. Indien 
de vreemdeling beschikt over (kopieën van) documenten die zijn identiteit of nationaliteit kunnen 
onderbouwen worden kopieën hiervan bij het verzoek gevoegd. In geen geval wordt in het verzoek 
om een (vervangend) reisdocument asielgerelateerde informatie aan de diplomatieke vertegen-
woordiging verstrekt.

In de gevallen waarin onmiddellijke uitzetting door middel van overgave aan de buitenlandse 
grensautoriteiten of door plaatsing aan boord van een schip of een vliegtuig mogelijk is (zie A4/8) 
zal in beginsel geen (vervangend) reisdocument en de eventueel benodigde (transit)visa en 
re-entry permit bij de betreffende buitenlandse diplomatieke vertegenwoordiging worden 
aangevraagd. Indien de uitzetting van een vreemdeling als hier bedoeld niet op de voorgeschreven 
wijze kan worden geëffectueerd, dient contact te worden opgenomen met de DT&V.

Contact met de diplomatieke vertegenwoordiging

Voor het verkrijgen van een (vervangend) reisdocument wordt veelal door de betreffende 
buitenlandse diplomatieke vertegenwoordiging verlangd dat de vreemdeling in persoon bij haar 
verschijnt. Ten behoeve van een presentatie aan de betreffende diplomatieke vertegenwoordiging 
kan de vreemdeling door de DT&V worden uitgenodigd, dan wel door de vreemdelingenpolitie of 
KMar worden gevorderd te verschijnen (zie M90A). Met deze presentatie wordt beoogd de 
identiteit en nationaliteit van de vreemdeling vast te stellen en een (vervangend) reisdocument te 
verkrijgen. Op grond van artikel 63 Vw is de vreemdeling gehouden medewerking te verlenen aan 
de presentatie en het interview met de buitenlandse diplomatieke vertegenwoordiging.
De diplomatieke vertegenwoordiging wordt, evenals andere autoriteiten van het (vermoedelijke 
land van herkomst), nimmer op de hoogte gesteld van het feit dat de vreemdeling eerder een 
asielaanvraag heeft ingediend in Nederland of in enig ander land. Er kan slechts worden aangege-
ven dat de vreemdeling geen rechtmatig verblijf in Nederland heeft en om die reden Nederland 
dient te verlaten dan wel dat hij gehouden is om medewerking te verlenen aan de voorbereiding 
van zijn vertrek. Voorafgaande aan de presentatie aan de diplomatieke vertegenwoordiging zal de 
vreemdeling in een vertrekgesprek met de DT&V en door middel van een informatiebulletin 
worden geïnformeerd omtrent het feit dat hij niet is gehouden om inlichtingen te verstrekken met 
betrekking tot de reden van zijn verblijf hier te lande. Aan de vreemdeling zal een kopie worden 
verstrekt van de aanvraag om een (vervangend) reisdocument, zoals deze is ingediend bij de 
diplomatieke vertegenwoordiging.

Moment van aanvraag

Bij contacten met de diplomatieke vertegenwoordiging ter verkrijgen van de voor het vertrek 
benodigde (vervangende) reisdocumenten past enige terughoudendheid in de fase dat nog niet 
door de rechter is beslist op een beroep tegen de afwijzing van de asielaanvraag.
Dit betekent in beginsel dat het aanvragen van een (vervangend) reisdocument, re-entry permit, of 
identiteitsonderzoek alsook de presentatie (in persoon) van de vreemdeling bij de autoriteiten van 
het (vermoedelijke) land van herkomst, indien het om een asielzoeker gaat, pas dient te geschie-
den na een uitspraak van de rechter in beroep, of, wanneer het indienen van een rechtsmiddel 
geen opschortende werking heeft (hoger beroep), tot het moment waarop de rechter heeft 
geoordeeld over het eventuele verzoek om een voorlopige voorziening.

Het indienen van hoger beroep heeft geen opschortende werking. Een asielzoeker mag de 
uitspraak in hoger beroep dus niet afwachten en dient Nederland te verlaten. Hij kan derhalve 
worden uitgezet, behoudens in geval van een toegewezen voorlopige voorziening. Omdat het 
indienen van hoger beroep geen opschortende werking heeft, is het mogelijk de vreemdeling te 
presenteren bij de diplomatieke vertegenwoordiging van het (vermoedelijke) land van herkomst. 
Als een afgewezen asielzoeker echter in hoger beroep gaat én tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening aanvraagt, dient gewacht te worden met de presentatie bij de autoriteiten 
van het (vermoedelijke) land van herkomst totdat de ABRvS zich heeft uitgesproken over de 
voorlopige voorziening. In het geval de voorlopige voorziening wordt afgewezen kan gepresen-
teerd worden. In het geval de voorlopige voorziening wordt toegekend, dient presentatie in 
beginsel achterwege te blijven totdat de rechter heeft beslist in de bodemprocedure (hoger 
beroep).

Een uitzondering hierop vormt de situatie waarin de asielaanvraag is afgewezen binnen de 
algemene asielprocedure. In deze gevallen heeft het instellen van beroep geen schorsende 
werking, maar heeft de vreemdeling direct aansluitend aan de algemene asielprocedure wel recht 
op opvang gedurende een vertrektermijn van vier weken. Tijdens deze vertrektermijn zal de DT&V 
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reeds starten met de voorbereiding van het vertrek. Het indienen van een aanvraag voor het 
verkrijgen van een (vervangend) reisdocument bij de diplomatieke vertegenwoordiging en indien 
nodig een presentatie, kunnen onderdeel uitmaken van deze voorbereiding.
De situatie waarin er sprake is van een vrijheidsontnemende maatregel vormt daarop eveneens 
een uitzondering. Ook in dat geval kan de DT&V, ook indien de rechter nog niet heeft beslist op een 
door een asielzoeker ingediend verzoek om een voorlopige voorziening en/of ingesteld beroep, 
zich voor het aanvragen van een (vervangend) reisdocument, re-entry permit of identiteitsonder-
zoek wenden tot de autoriteiten van het (vermoedelijke) land van herkomst.

Eventueel kan ook in andere (bijzondere) gevallen worden overgegaan tot vroegtijdige presentatie 
van de vreemdeling bij de autoriteiten van het (vermoedelijke) land van herkomst. Het kan dan 
bijvoorbeeld gaan om afgewezen asielzoekers afkomstig uit een land waarvan bekend is dat het 
verkrijgen van (vervangende) reisdocumenten lange tijd in beslag neemt en er sprake is van 
openbare-ordeaspecten (bijvoorbeeld iemand die op grond van het strafrecht van zijn vrijheid is 
beroofd).

Is de vreemdeling in een huis van bewaring, een gevangenis, een TBS-inrichting of een soortge-
lijke inrichting opgenomen, dan dient het (vervangend) reisdocument zo mogelijk reeds tijdens zijn 
verblijf in die inrichting te worden aangevraagd, opdat de uitzetting zo spoedig mogelijk, bij 
voorkeur onverwijld, na het ontslag kan plaatsvinden (zie A4/10.1).

Geen aantekeningen in documenten van asielzoekers

De ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen en de betrokken 
ambtenaren van de IND zien erop toe dat nimmer aantekeningen in reis- of identiteitsdocumenten 
van asielzoekers worden geplaatst.

H

Paragraaf A4/7.2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.2.1 Beroep op artikel 64 Vw 

Een beroep op artikel 64 Vw is, gelet op artikel 1:3 Awb, een aanvraag in de zin van de Awb. De 
aanvraag wordt, met uitzondering van de procedure beschreven in A4/7.2.1.1, schriftelijk gedaan 
bij de IND en dient steeds onderbouwd te zijn met alle gegevens en bescheiden die nodig zijn voor 
de beoordeling van de vraag of de uitzetting gelet op de gezondheid van betrokkene kan worden 
geëffectueerd.

Vreemdelingen die een verzoek om toepassing van artikel 64 Vw willen indienen en nog niet 
bekend zijn bij de IND of eerder met onbekende bestemming zijn vertrokken, worden verzocht 
contact op te nemen met de IND over de te volgen procedure. Deze vreemdelingen zullen 
vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om het verzoek om toepassing van artikel 64 Vw in 
persoon aan het IND-loket in te dienen. In het geval er reeds een schriftelijke aanvraag is inge-
diend, zal de vreemdeling worden verzocht zijn aanvraag aan het IND-loket aan te vullen door het 
aldaar laten vaststellen van zijn verblijfplaats in Nederland. De vraag of op grond van artikel 64 Vw 
uitzetting achterwege moet blijven, kan zich niet eerder voordoen dan vanaf het moment waarop 
de rechtsplicht ontstaat Nederland te verlaten. Derhalve kan het uitstel van vertrek op grond van 
artikel 64 Vw zich niet voordoen zolang niet is gebleken van verblijf in Nederland. Het niet in 
persoon aan het IND-loket verschijnen kan derhalve reden zijn om het verzoek af te wijzen.

Het beroep op artikel 64 Vw moet de vreemdeling in ieder geval onderbouwen met:
– Een recent ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring (zie model M39-A) met 

vermelding van de meest recente behandelaars, waarbij de vreemdeling momenteel onder 
behandeling staat. BMA verricht geen medisch onderzoek als de toestemmingsverklaring 
ouder is dan zes maanden.

– Een gedagtekend, ondertekend schriftelijk bewijs van de medische behandelaar(s), waaruit 
blijkt:
• de naam, het adres en het registratienummer van het register van Beroepen in de 

Individuele Gezondheidszorg of het Nederlands Instituut van Psychologen van de behande-
laar(s);

• dat de vreemdeling medische klachten heeft, waarvoor hij door de behandelaar op dat 
moment actief wordt behandeld;

• datum start behandeling en indien bekend verwachte einddatum van de behandeling.
• wat de aard is van de medische klachten.
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Het bewijs omtrent de medische situatie vreemdeling mag op het moment van overleggen niet 
ouder zijn dan een maand.

Met uitsluitend mededelingen van de vreemdeling zelf wordt in beginsel geen genoegen geno-
men. Dit is slechts anders indien bij de DT&V of bij de ambtenaar belast met de uitzetting, dan wel 
ontruiming, reeds aanstonds en wegens concrete aanwijzingen het vermoeden rijst dat de 
vreemdeling medisch gezien niet in staat is om te reizen. In dat geval zal de ambtenaar belast met 
de uitzetting dan wel de DT&V ook zonder nadere onderbouwing van het beroep op artikel 64 Vw 
zich ervan moeten vergewissen of de uitzetting achterwege moet blijven en hiertoe bij de IND een 
onderzoek (laten) instellen. In de meeste gevallen zal de medisch adviseur van het BMA door de 
IND om een advies worden gevraagd (zie B8/3).

Indien er geen medische stukken ter onderbouwing van de aanvraag worden ingediend en een 
ingevulde toestemmingsverklaring (zie model M39-A) ontbreekt, wordt de vreemdeling in de 
gelegenheid gesteld binnen een redelijke termijn de aanvraag aan te vullen en dit verzuim te 
herstellen. Indien de vreemdeling hier niet aan voldoet, kan de aanvraag worden afgewezen.

De redelijke termijn voor het indienen van de ontbrekende, relevante medische stukken bedraagt 
in beginsel een week, maar kan korter zijn in het geval de uitzetting op (zeer) korte termijn gepland 
is.

Indien de vreemdeling zich wendt tot de DT&V, de vreemdelingenpolitie, ZHP, KMar of het COA, 
wordt de aanvraag om toepassing van artikel 64 Vw doorgezonden aan de IND.

Beslistermijn

Een beroep op artikel 64 Vw kent geen wettelijke beslistermijn in de Vw. Daarom is artikel 4:13 
tweede lid Awb van toepassing, waaruit volgt dat dient te worden beslist binnen een redelijke 
termijn na ontvangst van de aanvraag. Deze redelijke termijn is in ieder geval na 8 weken 
verstreken. Ingevolge artikel 4:14 derde lid Awb kan deze beslistermijn eenmalig worden verlengd 
met een concreet benoemde termijn. Deze verlenging moet gezien de omstandigheden redelijk 
zijn. De verlenging van de beslistermijn is in deze gevallen in ieder geval redelijk omdat een 
medisch adviseur van BMA onderzoek bij derden moet doen naar de medische problematiek van 
de vreemdeling. Gelet hierop is een verlenging van de beslistermijn met 13 weken redelijk. Aan de 
vreemdeling wordt bekendgemaakt binnen welke termijn een beslissing op het verzoek om 
toepassing van artikel 64 Vw kan worden verwacht. De verlenging van de beslistermijn op basis 
van artikel 4.14 derde lid Awb staat los van opschorten van de beslistermijn als bedoeld in artikel 
4:5 juncto artikel 4:15 Awb.

I

Paragraaf A4/10.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

10.2 Gedragslijn indien buitenlandse autoriteiten uitlevering vragen 

Uitlevering van een vreemdeling heeft een strafrechtelijk doel, namelijk het ter beschikking stellen 
van een persoon aan buitenlandse autoriteiten ten behoeve van hetzij een tegen de vreemdeling 
gericht strafrechtelijk onderzoek, hetzij de tenuitvoerlegging van een straf of strafrechtelijke 
maatregel. Uitlevering geschiedt uitsluitend krachtens verdrag en overeenkomstig de bepalingen 
van de Uitleveringswet. Uitlevering vindt bovendien slechts plaats op verzoek van een buiten-
landse autoriteit. Indien een formeel uitleveringsverzoek is gedaan door het land waarnaar een 
vreemdeling zou moeten worden uitgezet of door een ander land, mogen er geen handelingen in 
die richting plaatsvinden totdat de uitleveringsprocedure is afgerond.

Indien de ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen een 
vreemdeling aantreft van wie de opsporing (en aanhouding ter fine van uitlevering) door een 
buitenlandse autoriteit wordt gevraagd dan bericht hij dat direct aan de afdeling SIRENE van de 
DNRI. Hij vermeldt daarbij de personalia van de vreemdeling, de autoriteit van wie het verzoek 
uitgaat en de vindplaats van de signalering.

De afdeling SIRENE vraagt onmiddellijk aan de buitenlandse autoriteit ten spoedigste te berichten 
of een uitleveringsverzoek zal worden ingediend. Het antwoord van de buitenlandse autoriteit 
wordt door de afdeling SIRENE zo spoedig mogelijk ter kennis van de Korpschef of de Comman-
dant der KMar gebracht. Het verdient bovendien aanbeveling aanstonds contact op te nemen met 
het Ministerie van V&J. Het Ministerie van V&J zal het uitleveringsverzoek van de buitenlandse 
autoriteit ontvangen en in behandeling nemen.
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In beginsel wordt een vreemdeling hangende de beslissing op een uitleveringsverzoek niet 
uitgezet. Veelal zullen echter enige dagen verstrijken voor het antwoord van de buitenlandse 
autoriteit omtrent het al dan niet indienen van een uitleveringsverzoek is ontvangen. In die 
gevallen zal door de buitenlandse autoriteit voorafgaand aan het formele verzoek om uitlevering 
om voorlopige aanhouding van de vreemdeling worden gevraagd. Zonodig kan aan dit verzoek 
worden voldaan.

De Korpschef of de Commandant der KMar stelt zich hierover op de gebruikelijke wijze in 
verbinding met de terzake bevoegde officier van justitie.

Indien de vreemdeling in vreemdelingenbewaring is gesteld, dient hij overgeplaatst te worden 
naar strafrechtelijke bewaring. De DT&V wordt hierover geïnformeerd.

Wanneer gedurende de afhandeling van een verzoek om voorlopige aanhouding of uitlevering de 
voorgenomen uitzetting van de vreemdeling wordt opgeschort, kan de situatie ontstaan dat zich 
een mogelijkheid om betrokkene uit te zetten niet meer op korte termijn zal voordoen. In dat geval 
dient de ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen telefonisch 
contact op te nemen met de DT&V.

J

Paragraaf A5/4.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.4 Beoordeling van de aanvraag 

Als uitgangspunt geldt dat slechts in de volgende drie situaties gesproken kan worden van 
bijzondere feiten en omstandigheden, die mogelijk een opheffing van de ongewenstverklaring 
rechtvaardigen:
a. familie- en gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM;
b. verbod tot uitzetting in verband met artikel 3 EVRM;
c. toepasselijkheid van artikel 3.105b of artikel 3.105e Vb.

ad a. Familie en gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM

De bijzondere feiten en omstandigheden zijn gelegen in het recht om hier te lande het familie- en 
gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM te kunnen uitoefenen.

In het geval de ongewenstverklaarde vreemdeling in Nederland wenst te verblijven bij familie- en 
gezinsleden waarvan één of meer rechtmatig verblijf hebben, wordt beoordeeld of het niet-
opheffen van de ongewenstverklaring strijdig is met artikel 8 EVRM. Dit betekent dat beoordeeld 
wordt of op de Nederlandse Staat de verplichting rust om het bestaand familie- en gezinsleven 
hier te lande mogelijk te maken.

Bij de beoordeling of er op de Nederlandse Staat een verplichting rust om de ongewenstverklaring 
op te heffen, worden in ieder geval de volgende omstandigheden betrokken (zie B2/13.2.3.3):
• de aard en ernst van het gepleegde misdrijf;
• de duur van het verblijf in het gastland;
• het tijdsverloop sinds het misdrijf en de gedragingen van de betrokkene gedurende die tijd;
• de nationaliteiten van alle betrokkenen;
• de gezinssituatie van de vreemdeling, zoals de duur van het huwelijk;
• andere factoren die uitdrukking geven aan de feitelijke invulling van het huwelijk of de 

gezinssituatie;
• de vraag of de (huwelijks)partner op de hoogte was van het misdrijf toen hij/zij met de 

vreemdeling in het huwelijk trad of de relatie aanging;
• de vraag of er kinderen uit het huwelijk zijn geboren en, als dit het geval is, hun leeftijd;
• de ernst van de moeilijkheden die de echtgeno(o)t(e) zal ondervinden als hij/zij de vreemdeling 

zou volgen naar het land van herkomst.

Nu bovenstaande omstandigheden reeds betrokken zijn bij de beoordeling of betrokkene 
ongewenst kon worden verklaard, en hieraan niet in de weg hebben gestaan, wordt bij de 
beoordeling omtrent de aanvraag om opheffing van de ongewenstverklaring gekeken of er een 
wijziging in deze omstandigheden is opgetreden. Immers, indien er geen wijziging is in de feiten 
en omstandigheden ten opzichte van de datum van de in rechte onaantastbare beschikking tot 
ongewenstverklaring, kan in redelijkheid niet worden gezegd dat er aan het verzoek om opheffing 
van de ongewenstverklaring bijzondere feiten en omstandigheden ten grondslag liggen.
Als sprake is van gewijzigde feiten en omstandigheden, wordt vervolgens beoordeeld of deze 
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feiten en omstandigheden bijzonder zijn. Hiervan is sprake als aan het persoonlijk belang van de 
ongewenstverklaarde vreemdeling bij familie- en gezinsleven hier te lande in redelijkheid meer 
gewicht toegekend dient te worden dan aan het algemeen belang van de Staat, dat is gediend met 
de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare 
feiten. Dit kan bijvoorbeeld gelegen zijn in een objectieve belemmering om de wijze waarop het 
familie- en gezinsleven gedurende de ongewenstverklaring wordt uitgeoefend voort te zetten (zie 
B2/13.2.3.4). Bij de beoordeling van de aangevoerde gewijzigde feiten en omstandigheden op hun 
bijzonderheid, wordt altijd de duur van het verblijf buiten Nederland afgezet tegen de duur van de 
opgelegde ongewenstverklaring.

ad b. Verbod tot uitzetting in verband met artikel 3 EVRM

Indien een ongewenst verklaarde vreemdeling aannemelijk heeft gemaakt dat hij gegronde 
redenen heeft om aan te nemen dat juist hij bij terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel 
risico loopt om te worden onderworpen aan een behandeling in de zin van artikel 3 EVRM, dan wel 
artikel 3 Antifolterverdrag, zal hij niet worden uitgezet naar het land van herkomst. Bij de beoorde-
ling wordt het bepaalde in C2/3 betrokken.
Vorenstaande laat onverlet dat de ongewenstverklaring blijft bestaan. Voorts geldt dat op de 
vreemdeling de plicht blijft rusten om Nederland zelfstandig te verlaten en mitsdien zelf gevolg te 
geven aan zijn vertrekplicht.

In deze gevallen wordt bij het nemen van het besluit beoordeeld:
a. of artikel 3 EVRM zich duurzaam verzet tegen uitzetting van de vreemdeling naar het land van 

herkomst; en, zo ja,
b. of het handhaven van de ongewenstverklaring disproportioneel is.

Duurzaamheid

De term duurzaam onder a. houdt ten eerste in dat de vreemdeling zich op het moment dat het 
besluit wordt genomen reeds gedurende tien jaren zonder verblijfsvergunning in Nederland in de 
situatie bevindt dat hij wegens schending van artikel 3 EVRM niet kan worden uitgezet, te rekenen 
vanaf datum eerste asielaanvraag. De term duurzaam houdt verder in dat er geen vooruitzicht is 
op verandering in deze situatie binnen niet al te lange termijn. Voor een positieve beantwoording 
van de vraag onder a. dient de vreemdeling tot slot aannemelijk te hebben gemaakt dat vertrek 
naar een ander land dan het land van herkomst ondanks voldoende inspanningen van de 
vreemdeling om te voldoen aan zijn vertrekplicht niet mogelijk is.

Proportionaliteit

Indien de toets onder a. leidt tot een bevestigend antwoord, kan dit leiden tot de proportionaliteits-
toets onder b. Hiervoor dient de vreemdeling aannemelijk te hebben gemaakt dat hij zich in 
Nederland in een uitzonderlijke situatie bevindt. Aan de hand van deze door de vreemdeling 
aangedragen elementen wordt beoordeeld of het handhaven van de ongewenstverklaring 
disproportioneel is.

Indien de toets inderdaad tot deze conclusie leidt, kan de ongewenstverklaring op verzoek van de 
vreemdeling worden opgeheven. Bij de beoordeling van dit verzoek tot opheffing wordt in ieder 
geval de aard en ernst van het gepleegde misdrijf betrokken. Met name vreemdelingen aan wie 
artikel 1F Vluchtelingenverdrag is tegengeworpen of die een gevaar vormen voor de nationale 
veiligheid, hebben een grotere inspanningsverplichting om aan te tonen dat er geen derde land is 
waar zij zich kunnen vestigen.

Ad c. Toepasselijkheid van artikel 3.105b of artikel 3.105e Vb

Indien een ongewenstverklaarde vreemdeling een asielaanvraag indient en aannemelijk maakt dat 
hij verdragsvluchteling is, dan wel dat hij bij terugkeer een reëel risico loopt om te worden 
onderworpen aan een behandeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onder b, Vw, moet de 
ongewenstverklaring worden opgeheven en aan hem op grond van artikel 3.105b Vb, respectieve-
lijk artikel 3.105e Vb, een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd worden verleend. Dit is 
slechts dan niet van toepassing als de vreemdeling zich heeft schuldig gemaakt aan openbare-
ordeverstoringen als omschreven in voornoemde bepalingen of als artikel 1F Vluchtelingenverdrag 
van toepassing is.

Instandhouding van de ongewenstverklaring, terwijl de vreemdeling op grond van deze bepalin-
gen in aanmerking zou komen voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, zou een 
schending opleveren van Richtlijn 2004/83/EG.
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Paragraaf A6/5.3.6.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

5.3.6.3 Declaratie van de kosten van bewaring in een politiecel 

De kosten van bewaring in een politiecel kunnen – met uitsluiting van die van de eerste vier dagen 
van de bewaring – op grond van de Circulaire afbakening tussen politie- en Justitiekosten 
2004-2008 van de toenmalige Minister van Justitie (Stcrt 2004, nr. 92, pag. 22), gedeclareerd 
worden bij het ministerie van V&J.

L

Paragraaf B1/2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2 De verlening van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd 

Ambtshalve wijziging van de vergunning

In artikel 14, eerste lid, onder c, Vw is de bevoegdheid neergelegd van de Minister voor I&A om 
een verblijfsvergunning ambtshalve te wijzigen wegens veranderde omstandigheden. Van de 
bevoegdheid om een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd ambtshalve te wijzigen wegens 
veranderde omstandigheden wordt slechts gebruik gemaakt indien schending van het familie-, 
gezins- of privé-leven in de zin van artikel 8 EVRM aan de orde is.

Als regel van de Vw geldt dat er aan de verlening van een verblijfsvergunning altijd een daartoe 
strekkende aanvraag vooraf gaat (uitzondering daarop zijn de in artikel 3.6 Vb en artikel 3.17a VV 
aangewezen verblijfsvergunningen die ambtshalve verleend kunnen worden). Dat geldt ook voor 
verlenging van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd en tevens voor wijziging van 
een zodanige verblijfsvergunning.

Gelet op artikel 3.100 Vb is, in gevallen waarin de vreemdeling hangende de besluitvorming op 
een aanvraag een ander verblijfsdoel nastreeft, sprake van wijziging van het verblijfsdoel, 
waarvoor een nieuwe aanvraag moet worden ingediend. Indien de wijziging dermate gering is dat 
redelijkerwijs niet meer van een wijziging kan worden gesproken, hoeft geen nieuwe aanvraag te 
worden ingediend. In een dergelijk geval kan de beperking dus wel anders luiden dan hetgeen is 
aangevraagd.

Gelet op hetgeen in B1/2.1 is vermeld (er moet op de aanvraag worden beslist zoals deze is 
ingediend en er mag niet iets anders worden toegewezen of afgewezen dan waarom is gevraagd), 
is in gevallen waarin de vreemdeling een ander verblijfsdoel nastreeft dan waarvoor hij verblijf 
heeft gevraagd, geen ruimte om ambtshalve een verblijfsvergunning te verlenen voor een ander 
doel dan waarom is gevraagd. Een uitzondering hierop geldt voor de verblijfsvergunningen als 
bedoeld in artikel 3.6 Vb en artikel 3.17a VV, die zonder daartoe strekkende aanvraag kunnen 
worden verleend.

Indien aan de vreemdeling reeds een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd is verleend, 
maar er sprake is van veranderde omstandigheden, dient de vreemdeling een aanvraag tot 
wijziging van de vergunning in te dienen onder een beperking verband houdend met het nieuwe 
verblijfsdoel.

Op grond van artikel 3.81 Vb wordt een aanvraag tot het wijzigen van de verblijfsvergunning, 
bedoeld in artikel 14 Vw, beoordeeld als een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergun-
ning, met dien verstande dat de artikelen 3.71, 3.77, 3.78 en 3.79 Vb niet van toepassing zijn en de 
artikelen 3.86 en 3.87 Vb van overeenkomstige toepassing zijn, indien de aanvraag tijdig is 
ingediend.

M

Paragraaf B1/2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.1 Beperking 

Ingevolge artikel 14, tweede lid, Vw wordt een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd 
verleend onder beperkingen, verband houdend met het doel waarvoor het verblijf is toegestaan. 
Het is derhalve niet (langer) mogelijk om een verblijfsvergunning zonder beperking te verlenen. In 
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artikel 3.4, eerste lid, Vb zijn de voornaamste beperkingen genoemd. Deze houden verband met:
a. gezinshereniging of gezinsvorming (zie B2);
b. verblijf ter adoptie of als pleegkind (zie B3);
c. het afwachten van onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant-adoptiefouders, bedoeld in 

artikel 11 Wobka (zie B2);
d. familiebezoek (zie B13);
e. het verrichten van arbeid als zelfstandige (zie B5);
f. het verrichten van arbeid in loondienst (zie B5);
g. het verrichten van arbeid als geestelijk voorganger of godsdienstleraar (zie B5);
h. het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (zie B5);
i. het zoeken van arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip of op een 

mijnbouwinstallatie op het Nederlandse deel van het continentale plat (zie B5);
j. het doorbrengen van verlof in Nederland (zie B5);
k. het afwachten van herstel en hervatting van de arbeid in loondienst aan boord van een 

Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het Nederlandse deel van het continen-
tale plat (zie B5);

l. verblijf als stagiaire of practicant (zie B5);
m. verblijf als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel (zie B12);
n. het volgen van studie (zie B6);
o. voorbereiding op hoger onderwijs (zie B6);
p. verblijf als au pair (zie B7);
q. verblijf in het kader van uitwisseling (zie B7);
r. het ondergaan van medische behandeling (zie B8);
s. de vervolging van mensenhandel (zie B9);
t. het afwachten van een verzoek op grond van artikel 17 Rwn (zie B4);
u. voortgezet verblijf (zie B16);
v. wedertoelating (zie B4);
w. verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken (zie B14 en deel 

C);
x. verblijf als Amv (zie B14 en deel C);
y. verblijf als kennismigrant als bedoeld in artikel 1d Besluit uitvoering Wav (zie B15);
z. werkzaam in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening, als bedoeld in artikel 1e, 

eerste lid, Besluit uitvoering Wav (zie B5 en B10); of
aa. verblijf als economisch niet-actieve langdurig ingezetene (zie B17). 

Deze beperkingen kunnen nader worden omschreven bij de verlening van de verblijfsvergunning 
(zie artikel 3.4, tweede lid, Vb en de desbetreffende materiehoofdstukken B2 en verder).

Daarnaast kan de Minister een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd verlenen onder een 
andere beperking dan hiervoor genoemd (zie artikel 3.4, derde lid, Vb). Het moet daarbij gaan om 
een verblijfsvergunning op reguliere gronden en niet op asielgerelateerde gronden (zie B1/9.2).

Andere beperkingen dan in artikel 3.4, eerste lid, Vb

Ingevolge artikel 14, tweede lid, Vw kunnen verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd alleen onder 
een beperking verband houdende met het verblijfsdoel worden verleend en is verlening van een 
zodanige verblijfsvergunning zonder beperkingen niet mogelijk.

In artikel 3.100 Vb, handelend over de wijziging van de beperking, komt tot uiting de regel van de 
Vw dat er aan de verlening van een verblijfsvergunning altijd een daartoe strekkende aanvraag 
vooraf gaat (uitzondering daarop zijn de in artikel 3.6 Vb aangewezen verblijfsvergunningen die 
ambtshalve kunnen worden verleend).

Met de aanvraag stelt de vreemdeling het kader voor de besluitvorming. Op de aanvraag moet 
worden beschikt zoals zij is ingediend en er mag niet iets anders worden toegewezen of afgewezen 
dan is aangevraagd. Indien de wijziging dermate gering is dat redelijkerwijs niet meer van een 
wijziging kan worden gesproken, hoeft geen nieuwe aanvraag te worden ingediend. In een 
dergelijk geval kan de beperking dus wel anders luiden dan hetgeen is aangevraagd.

De verblijfsdoelen waarvoor verblijf kan worden verleend, zijn omschreven in artikel 3.4, eerste lid, 
Vb en deze zijn nader uitgewerkt in deel B. De opsomming in artikel 3.4 Vb is niet limitatief. In het 
derde lid van dit artikel is de bevoegdheid van de Minister voor I&A neergelegd om een verblijfs-
vergunning te verlenen onder een beperking die niet in het Vb is geregeld.

Van deze bevoegdheid, die overigens ook categoriaal kan worden toegepast, zal terughoudend 
worden gebruikgemaakt.
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De in het derde lid gegeven bevoegdheid ziet niet op situaties waarin de vreemdeling in Nederland 
wil verblijven op een grond die wel in het Vb is opgenomen, maar aan een of meer van de 
voorwaarden niet wordt voldaan. In een dergelijke situatie wordt de verblijfsvergunning als regel 
niet verleend.

Gelet op het uitgangspunt om van bedoelde bevoegdheid terughoudend gebruik te maken, gelet 
op mogelijke precedentwerking en in het belang van de noodzakelijke coördinatie is de hieronder 
vermelde werkwijze vastgesteld.

Indien de vreemdeling verblijf vraagt voor een doel dat niet voorkomt in artikel 3.4, eerste lid, Vb 
(en ook niet in de Vc) geldt het volgende:
a. de IND beziet of de vreemdeling het waarom en de noodzaak van het andere verblijfsdoel dan 

wel de andere beperking heeft vermeld;
b. de IND beziet of de vreemdeling één en ander met gegevens en bescheiden heeft onderbouwd 

overeenkomstig B1/9.3;
c. de IND beslist vervolgens namens de Minister op de aanvraag.

Bij de beslissing op de aanvraag wordt overigens niet getreden buiten de toelatingsgronden van 
artikel 13 Vw.

N

Paragraaf B1/4.1.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.1.1 Vrijstellingen 

Vrijstelling op grond van de Vw

Een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 
14 Vw wordt ingevolge artikel 17, eerste lid, Vw niet afgewezen wegens het ontbreken van een 
geldige mvv, indien het betreft: 
a. de vreemdeling die de nationaliteit bezit van één der door de Minister van BuZa aan te wijzen 

landen;

Toelichting
Deze landen zijn: Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus Denemarken, Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 
Luxemburg, Monaco, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, 
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten van Amerika, IJsland, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.
Voor vreemdelingen uit deze landen staat echter wel de mogelijkheid open om bij een 
Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in het buitenland onverplicht een mvv aan te 
vragen ten einde hun verblijfsaanspraken vooraf te laten toetsen, zodat ook zij vroegtijdig 
weten of hun verblijfsrecht toekomt.

b. de gemeenschapsonderdaan, voorzover niet reeds vrijgesteld op grond van een aanwijzing, als 
bedoeld onder a;

Toelichting
Een gemeenschapsonderdaan heeft geen verblijfsvergunning nodig om rechtmatig in 
Nederland te verblijven. Een gemeenschapsonderdaan ontleent zijn verblijfsrecht immers 
rechtstreeks aan het gemeenschapsrecht. Ook van belang is dat de vreemdeling die niet zelf 
onderdaan is van een lidstaat van de EU, EER of Zwitserland, maar die wel rechtstreeks 
verblijfsrecht aan het gemeenschapsrecht ontleent, bijvoorbeeld als echtgeno(o)t(e), kind, 
partner of (schoon)ouder van een gemeenschapsonderdaan, vrijgesteld is van het mvv-vereiste 
(zie de definitiebepaling van gemeenschapsonderdaan in artikel 1 Vw).

c. de vreemdeling voor wie het gelet op diens gezondheidstoestand niet verantwoord is om te 
reizen;

Toelichting
Voor deze vrijstelling dient beoordeeld te worden of de vreemdeling, al dan niet onder 
voorwaarden, in staat is te reizen. Omstandigheden die de feitelijke toegankelijkheid van de 
medische zorg betreffen, worden niet betrokken bij de beoordeling. Hierbij wordt aangesloten 
bij B8/3.4. Voor de procedurele aspecten wordt in dit kader verwezen naar B8/3.
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d. de vreemdeling die slachtoffer of getuige-aangever is van mensenhandel;

Toelichting
Het Nederlandse beleid is er op gericht de opsporing en vervolging van hen die zich aan 
mensenhandel schuldig maken, zoveel mogelijk te bevorderen. In dat opzicht is van groot 
belang dat slachtoffers en getuigen van mensenhandel aangifte doen van mensenhandel en 
dat slachtoffers op andere wijze medewerking verlenen aan een strafrechtelijk opsporings- of 
vervolgingsonderzoek naar of berechting in feitelijke aanleg van de verdachte van het strafbare 
feit bedoeld in artikel 273f van het WvSr. Met de verblijfsregeling zoals neergelegd n artikel 
3.48 Vb wordt beoogd te voorkomen dat het slachtoffer of de getuige van mensenhandel afziet 
van het doen van aangifte of dat het slachtoffer afziet van het op andere wijze verlenen van 
medewerking aan een strafrechtelijk opsporings- of vervolgingsonderzoek, uit vrees Nederland 
te worden uitgezet als illegale vreemdeling. In dat verband wordt er op gewezen dat het 
slachtoffer of de getuige ingevolge artikel 8, onder k, Vw gedurende een bedenktijd van 
maximaal drie maanden rechtmatig verblijf in Nederland kan verkrijgen. In dat geval wordt nog 
geen verblijfsvergunning verleend.
Ingeval het noodzakelijk is dat de getuige-aangever in Nederland verblijft nadat de aangifte is 
gedaan, kan de in artikel 3.48 Vb bedoelde verblijfsvergunning worden verleend zolang dat in 
het belang van de opsporing en vervolging van mensenhandel noodzakelijk is.
Aan het slachtoffer van mensenhandel die aangifte doet of op andere wijze medewerking 
verleend aan een strafrechtelijk opsporings- of vervolgingsonderzoek naar of berechting in 
feitelijke aanleg van de verdachte van het strafbare feit bedoeld in artikel 273f van het WvSr, 
kan de in artikel 3.48 Vb bedoelde verblijfsvergunning worden verleend zolang er nog sprake is 
van een strafrechtelijk opsporings- of vervolgingsonderzoek, dan wel de berechting in feitelijke 
aanleg van de verdachte nog niet heeft plaatsgevonden.
Het mvv-vereiste wordt hierbij niet tegengeworpen.
In het geval van de getuige-aangever kan de verblijfsvergunning eerst worden verleend, indien 
het OM de aanwezigheid van de getuige-aangever in Nederland gewenst acht voor het 
opsporings- en vervolgingsonderzoek. Ook in die situatie wordt het mvv-vereiste niet tegenge-
worpen. Er dient wel proces verbaal van de aangifte opgemaakt te zijn.

e. de vreemdeling die onmiddellijk voorafgaande aan de aanvraag in het bezit was van een 
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 Vw dan wel van een verblijfs-
vergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 33 Vw;

f. de vreemdeling die tijdig een aanvraag heeft ingediend tot wijziging van een verblijfsvergun-
ning;

Toelichting e en f
Het mvv-vereiste is niet van toepassing op de vreemdeling die onmiddellijk voorafgaande aan 
de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier in het bezit was van een 
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.
Het ontbreken van een mvv wordt evenmin tegengeworpen aan de vreemdeling die een 
aanvraag indient om wijziging van het verblijfsdoel. Hierbij is van belang dat er geen onder-
scheid wordt gemaakt naar het soort verblijfsdoel. De vrijstelling geldt bijvoorbeeld ook indien 
een vreemdeling twee maanden in het bezit geweest is van een verblijfsvergunning asiel voor 
bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, onder d, Vw en vervolgens in aanmerking 
wenst te komen voor verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd. Voor 
de beoordeling of er sprake is van voortzetting van verblijf is dan niet van belang of de eerdere 
vergunning verlengd zou zijn of dat de vergunning na twee maanden is ingetrokken in verband 
met een wijziging in de situatie in het land van herkomst. Van belang is wel dat de aanvraag tot 
wijziging van het verblijfsdoel tijdig, dat wil zeggen in ieder geval niet later dan twee jaar na 
afloop van de geldigheidsduur van de eerdere verblijfsvergunning, ontvangen is (zie artikel 
3.82 Vb en B1/5.1).

g. de vreemdeling die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
categorie;

h. de vreemdeling die houder is van een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die 
is afgegeven door een andere staat die partij is bij het EG-verdrag, dan wel de echtgenoot of 
het minderjarig kind is van die houder, in geval het gezin reeds was gevormd in die andere 
staat; 

De geregistreerde partner dan wel ongehuwde partner van de langdurig ingezetene en het kind 
van die partner worden daarbij gelijk gesteld met de echtgeno(o)t(e) dan wel het kind van die 
echtgeno(o)t(e).
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Vrijstellingen op grond van het Vb

Ingevolge artikel 3.71, tweede lid, Vb kan van het vereiste van een geldige mvv vrijgesteld worden, 
de vreemdeling: 

a. die voor het bereiken van het negentiende levensjaar vijf achtereenvolgende jaren rechtmatig 
verblijf in Nederland heeft gehad als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e dan wel l, Vw of 
als Nederlander en in die periode niet het hoofdverblijf buiten Nederland heeft verplaatst;

Toelichting
De vreemdeling die voor diens negentiende levensjaar ten minste vijf achtereenvolgende jaren 
rechtmatig in Nederland heeft verbleven op grond van artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, 
Vw kan in aanmerking komen voor wedertoelating tot Nederland. Indien de vreemdeling 
minderjarig is kan een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd worden verleend. 
Indien de vreemdeling meerderjarig is kan een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde 
tijd worden verleend. Hiermee verhoudt zich niet dat het mvv-vereiste wordt tegengeworpen. 
Dit onderdeel komt grotendeels overeen met artikel 52a, onderdeel g, van het voormalige Vb, 
met dien verstande dat toegevoegd is de categorie vreemdelingen die in diezelfde periode 
geheel of gedeeltelijk als Nederlander in Nederland hebben verbleven. Het is redelijk laatstge-
noemde vreemdelingen niet anders te behandelen om de enkele reden dat het rechtmatig 
verblijf geheel of gedeeltelijk als Nederlander in Nederland is doorgebracht.

b. van twaalf jaar of jonger, die in Nederland is geboren en naar het oordeel van de Minister 
feitelijk is blijven behoren tot het gezin van een ouder die:
• sedert het moment van geboorte van de vreemdeling rechtmatig verblijf in Nederland heeft 

op grond van artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, Vw of als Nederlander; of
• op het moment van de geboorte van de vreemdeling rechtmatig verblijf in Nederland had 

op grond van artikel 8, onder f tot en met k, Vw en die sedertdien aansluitend rechtmatig 
verblijf op grond van artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, Vw heeft, voor zover geen 
van beiden het hoofdverblijf buiten Nederland heeft verplaatst.

Toelichting
Kinderen van twaalf jaar of jonger die in Nederland zijn geboren, vanaf dat moment onafgebro-
ken in Nederland woonachtig zijn en naar het oordeel van de Minister feitelijk zijn blijven 
behoren tot het gezin van een van de ouders die sinds de geboorte van het kind in Nederland 
verblijft op grond van een verblijfsvergunning, komen in aanmerking voor een verblijfsvergun-
ning indien zij feitelijk (zijn blijven) behoren tot het gezin van die ouder. Als hoofdregel geldt 
dat één van de ouders binnen drie dagen na de geboorte van het kind een aanvraag ten 
behoeve van het kind moet indienen om het verblijfsrecht mede geldig te maken voor het kind.
Is het kind evenwel niet direct na de geboorte aangemeld dan kan tot en met de leeftijd van 
twaalf jaar alsnog een aanvraag worden ingediend. In dat geval kan de verblijfsvergunning 
worden verleend indien naar het oordeel van de Minister genoegzaam is aangetoond dat het 
kind vanaf de geboorte onafgebroken in Nederland heeft verbleven en feitelijk is blijven 
behoren tot het gezin van de ouder die houder is van een verblijfsvergunning. Gelet op het feit 
dat deze kinderen in Nederland zijn geboren, is het niet rechtvaardig om de aanvraag af te 
wijzen omdat het kind niet in het bezit is van een geldige mvv. Hetzelfde geldt ten aanzien van 
kinderen die in Nederland zijn geboren uit een ouder die op het moment van die geboorte 
rechtmatig in Nederland verbleef, al dan niet in afwachting van een (nadere) beslissing op de 
aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning, en die aansluitend op dat rechtmatige 
verblijf in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning. Van dat kind wordt evenmin 
verlangd dat het met die ouder vertrekt naar het land van herkomst om daar de beslissing op 
de mvv-aanvraag af te wachten. Tot de hier bedoelde categorie behoren onder meer de 
kinderen die tijdens de procedure in Nederland worden geboren uit een ouder die aansluitend 
op die procedure in het bezit wordt gesteld van een verblijfsvergunning. Tevens zijn vrijgesteld 
andere kinderen die in Nederland zijn geboren op een moment waarop de ouder op een der 
andere in artikel 8 Vw genoemde gronden rechtmatig in Nederland verbleef, bijvoorbeeld in 
verband met de aangifte van mensenhandel, of tijdens de vrije termijn, en die aansluitend op 
dat rechtmatige verblijf in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning.

c. die in Nederland verblijft op grond van een geprivilegieerde status als gezinslid van een in 
Nederland geaccrediteerd personeelslid van een buitenlandse diplomatieke of consulaire post 
die zelf in aanmerking komt voor de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, bedoeld in 
artikel 21a Vw;

Toelichting
Onderdeel k ziet op feitelijk in Nederland verblijvende afhankelijke gezinsleden van geaccredi-
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teerde personeelsleden van een buitenlandse diplomatieke of consulaire missie in Nederland.
Geaccrediteerde personeelsleden van een buitenlandse diplomatieke of consulaire missie en 
hun afhankelijke gezinsleden bezitten een bijzondere status op grond van het Diplomatenver-
drag of het Consulaire verdrag. De verblijfsstatus van de hoofdpersoon is bepalend voor de 
status van afhankelijke gezinsleden. Indien de uitgezonden status van de hoofdpersoon komt te 
vervallen, vervalt daarmee tevens de uitgezonden status van de afhankelijke gezinsleden. De 
afhankelijke gezinsleden die tien jaar of langer bij de hoofdpersoon in Nederland verblijven 
komen – evenals de hoofdpersoon – onder omstandigheden in aanmerking voor een verblijfs-
vergunning voor onbepaalde tijd (zie B12).
Na beëindiging van de bijzondere geprivilegieerde status van de hoofdpersoon kan het 
voorkomen dat de geprivilegieerde hoofdpersoon wel in aanmerking komt voor een verblijfs-
vergunning voor onbepaalde tijd, maar één of meer van de afhankelijke gezinsleden niet. Dit 
kan het geval zijn indien één of meer van de afhankelijke gezinsleden nog minderjarig is of als 
één of meer van de afhankelijke gezinsleden niet minimaal tien aaneengesloten jaren in 
Nederland heeft verbleven op basis van een bijzondere geprivilegieerde status. Indien deze 
afhankelijke gezinsleden op grond van het nationale vreemdelingenrecht in aanmerking 
kunnen komen voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 Vw 
met als doel gezinshereniging, geldt vrijstelling van het mvv-vereiste. Deze vrijstelling houdt 
verband met het feit dat sprake is van eerder (langdurig) verblijfsrecht op grond van een 
bijzondere geprivilegieerde status, het feit dat tijdig om verblijfsrecht op grond van de Vw is 
verzocht en het feit dat de vreemdeling in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd met als doel gezinshereniging bij de hoofdpersoon. Gelet hierop is 
het niet redelijk van deze afhankelijke gezinsleden een mvv te verlangen.
Personeelsleden van internationale organisaties en hun afhankelijke gezinsleden bezitten een 
bijzondere status (de uitgezonden status) op grond van de Zetelovereenkomsten, waarin onder 
andere bepalingen zijn opgenomen omtrent hun verblijfsrechtelijke positie. Deze personeelsle-
den en hun meerderjarige afhankelijke gezinsleden kunnen onder omstandigheden in 
aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (zie B12). Het kan 
voorkomen dat de hoofdpersoon wel in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd, maar één of meer van de afhankelijke gezinsleden niet. Indien deze afhanke-
lijke gezinsleden op grond van het nationale vreemdelingenrecht in aanmerking kunnen komen 
voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 Vw met als doel 
gezinshereniging, geldt vrijstelling van het mvv-vereiste. Onderdeel c ziet niet op de afhanke-
lijke gezinsleden van geaccrediteerde personeelsleden van een internationale organisatie. 
Echter, ten aanzien van hen geldt evenzeer dat sprake is van eerder (langdurig) verblijfsrecht 
op grond van een bijzondere geprivilegieerde status, dat tijdig om verblijfsrecht op grond van 
de Vw is verzocht en dat de vreemdeling in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd met als doel gezinshereniging bij de hoofdpersoon. Daarom is 
evenmin redelijk van hen een mvv te verlangen. Daarmee wordt voor deze categorie toepas-
sing gegeven aan artikel 3.71, vierde lid, Vb.

d. die ten minste zeven jaren werkzaam is of is geweest op een Nederlands zeeschip of een 
mijnbouwinstallatie op het continentaal plat;

Toelichting
Onderdeel l ziet op bepaalde categorieën buitenlandse werknemers in de internationale sector 
van de arbeidsmarkt. De Vw is niet van toepassing op buitenlandse werknemers aan boord van 
Nederlandse zeeschepen of mijnbouwinstallaties op het Nederlandse deel van het continentaal 
plat, omdat werknemers in deze sectoren van de internationale arbeidsmarkt niet werkzaam 
zijn op Nederlands grondgebied. Deze vreemdelingen komen derhalve in beginsel niet in 
aanmerking voor een verblijfsvergunning. Er zijn echter enkele specifieke regelingen met 
betrekking tot de vergunningverlening met het oog op verlof, gezinshereniging en gezinsvor-
ming, werkloosheid en werk op het Nederlandse grondgebied voor vreemdelingen die een 
arbeidsverleden van zeven jaren of langer in deze sectoren van de internationale arbeidsmarkt 
hebben (zie artikel 3.34 tot en met 3.38 Vb en B5). Gelet op het feit dat deze vreemdelingen 
veelal niet beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats in het buitenland, geacht worden 
verblijf te houden aan boord van het Nederlandse zeeschip of de mijnbouwinstallatie op het 
Nederlandse deel van het continentaal plat, en reeds zeven jaren in deze positie verkeren, is het 
redelijk van hen niet te verlangen dat zij terugkeren naar het land van herkomst om aldaar een 
mvv aan te vragen. Omdat op vreemdelingen die werkzaam zijn in de internationale luchtvaart, 
het internationale wegtransport of de internationale binnenscheepvaart onder bepaalde 
voorwaarden de Wav en de Vw wel van toepassing zijn, zijn die vreemdelingen niet vrijgesteld 
van het mvv-vereiste.

e. die in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning op grond van het Associatiebesluit 1/80;
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Toelichting
Dit onderdeel heeft betrekking op vreemdelingen die in aanmerking komen voor een verblijfs-
vergunning op grond van het Associatiebesluit 1/80. Deze zijn vrijgesteld van het mvv-vereiste. 
Het Associatiebesluit 1/80 geeft rechten aan Turkse werknemers die behoren tot de legale 
arbeidsmarkt van een lidstaat. Ingevolge de jurisprudentie van het Hof van Justitie houdt het 
recht zoals neergelegd in het Associatiebesluit 1/80 om na een bepaalde periode van legale 
arbeid de arbeid voort te kunnen zetten, noodzakelijkerwijs in dat de betrokken vreemdeling 
een recht van verblijf heeft. Volgens het Hof wordt aan de erkenning van die rechten door 
artikel 6 van het Associatiebesluit 1/80 niet de voorwaarde gesteld dat het legale karakter van 
de arbeid door de Turkse werknemer wordt gestaafd door het bezit van een specifiek adminis-
tratief document, zoals een verblijfsvergunning. Als wordt vastgesteld dat een Turkse werkne-
mer behoort tot de legale arbeidsmarkt en uit dien hoofde recht heeft op een verblijfsvergun-
ning kan het ontbreken van een geldige mvv hem niet worden tegengeworpen. In de meeste 
gevallen zal de desbetreffende werknemer echter verkeren in een situatie van voortzetting van 
verblijf of reeds op grond van enige andere vrijstelling van het mvv-vereiste zijn vrijgesteld. 
Voor de volledigheid zij opgemerkt dat verblijfsrechten niet slechts uit artikel 6, maar ook uit 
enkele andere artikelen van het Associatiebesluit 1/80 kunnen voortvloeien.

f. die in aanmerking komt voor terugkeer naar Nederland op grond van artikel 8 van de Remigra-
tiewet;

Toelichting
Dit onderdeel heeft betrekking op de vreemdeling die met gebruikmaking van de terugkeerop-
tie van artikel 8 van de Remigratiewet een verblijfsvergunning aanvraagt. Hierbij gaat het zowel 
om de ouder als het (meerderjarige) kind die eerder in Nederland hebben verbleven. Door de 
verwijzing naar artikel 8 van de Remigratiewet (en daarmee tevens naar het Uitvoeringsbesluit 
Remigratiewet) is verzekerd dat de vrijstelling alleen van toepassing is op de vreemdeling die 
voor de terugkeeroptie van artikel 8 van de Remigratiewet in aanmerking komt. Deze bepaling 
ziet derhalve niet op de vreemdeling die op grond van eerdere of andere remigratieregelingen 
is teruggekeerd naar zijn land van herkomst en die wil terugkeren naar Nederland. De 
vreemdeling die binnen één jaar na remigratie uit Nederland op grond van de Remigratiewet 
een aanvraag om verblijf in Nederland indient en die direct voorafgaande aan de remigratie uit 
Nederland gedurende ten minste drie achtereenvolgende jaren rechtmatig in Nederland heeft 
verbleven op grond van een verblijfsvergunning, komt op grond van de terugkeeroptie van 
artikel 8 van de Remigratiewet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Uit artikel 10, 
eerste lid, onder b, van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet volgt dat alleen voor de terug-
keeroptie in aanmerking komt, de vreemdeling die drie jaar in Nederland heeft verbleven op 
grond van een verblijfsvergunning onder een beperking van niet-tijdelijke aard. De beperkin-
gen van tijdelijke aard zijn voor het bepaalde bij en krachtens de Remigratiewet geregeld in de 
Regeling Aanwijzing vreemdelingen wegens verblijf voor een tijdelijk doel (Stcrt. 2000, 62). 
Uiteraard is de verwijzing naar artikel 8 van de Remigratiewet alleen van belang voorzover 
daaruit het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voortvloeit. In andere 
gevallen kan de vreemdeling op grond van deze terugkeeroptie een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd worden verleend. In het laatste geval kan de desbetreffende aanvraag niet 
worden afgewezen wegens het ontbreken van een mvv. Overigens verdient het de voorkeur dat 
deze vreemdelingen vóór hun terugkeer naar Nederland een mvv aanvragen. Artikel 8 van de 
Remigratiewet heeft ook betrekking op kinderen van vreemdelingen. Ook deze kinderen 
kunnen van de terugkeeroptie gebruikmaken en zijn daarmee vrijgesteld van het mvv-vereiste. 
Concreet betekent dit, dat vrijgesteld is de vreemdeling die direct voorafgaande aan de 
remigratie als minderjarig kind van de ouder in Nederland heeft verbleven op grond van een 
verblijfsvergunning of als Nederlander en binnen een jaar na de remigratie op grond van 
artikel 8 van de Remigratiewet met de ouder naar Nederland terugkeert. Tevens is vrijgesteld 
de vreemdeling die binnen een jaar na de remigratie meerderjarig is geworden en vervolgens 
zelfstandig naar Nederland terugkeert.

g. die in Nederland verblijft, bij de rechtbank te ’s-Gravenhage een verzoek heeft ingediend tot 
vaststelling van zijn Nederlanderschap dat naar het oordeel van de Minister niet klaarblijkelijk 
van elke grond ontbloot is;

Toelichting
De persoon die feitelijk in Nederland verblijft en bij de rechtbank te ’s-Gravenhage een verzoek 
ingevolge artikel 17, eerste lid, Rwn heeft ingediend tot vaststelling van zijn vermeende 
Nederlanderschap, wordt in het algemeen niet uitgezet indien dat verzoek naar het oordeel van 
de Minister niet klaarblijkelijk van elke grond ontbloot is. In dat geval kan de betrokkene, onder 
omstandigheden, in aanmerking komen voor een reguliere verblijfsvergunning, in afwachting 
van de beslissing op het verzoek. Gelet op het feit dat de verzoeken van deze personen niet 
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klaarblijkelijk van elke grond ontbloot zijn en zij veelal lange tijd in Nederland verblijven 
voordat twijfels over de Nederlandse nationaliteit ontstonden, is het niet redelijk van hen te 
verlangen dat zij terugkeren naar het land van herkomst om aldaar een mvv aan te vragen en 
kunnen zij in het bezit worden gesteld van een verblijfsvergunning.

h. die tijdelijke bescherming heeft en in aanmerking komt voor de verblijfsvergunning voor 
bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 Vw, onder een beperking als bedoeld in artikel 3.30 of 3.31 
Vb.

Toelichting
Dit onderdeel p is het gevolg van de implementatie per 15 februari 2005 van de Richtlijn 
2001/55. Ingevolge artikel 12 van deze richtlijn staan de lidstaten personen die tijdelijke 
bescherming genieten toe om, voor een periode die niet langer is dan die van hun tijdelijke 
bescherming, werkzaam te zijn in loondienst of als zelfstandige. Daarbij mogen de lidstaten om 
redenen van arbeidsmarktbeleid voorrang geven aan EU-burgers en onderdanen van staten die 
gebonden zijn aan de EER overeenkomst, en aan de onderdanen van derde landen die legaal in 
de EU verblijven en een werkloosheidsuitkering ontvangen. Het op grond van het ontbreken 
van een mvv afwijzen van de aanvraag om een verblijfsvergunning regulier voor het verrichten 
van arbeid van de tijdelijk beschermde vreemdeling is niet verenigbaar met het geclausuleerde 
recht op arbeid in de richtlijn. Om die reden krijgt de tijdelijk beschermde die in aanmerking 
komt voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, onder een beperking die 
verband houdt met het verrichten van arbeid in loondienst of als zelfstandige, vrijstelling van 
het mvv-vereiste. Dit laat onverlet dat er een wezenlijk Nederlands belang moet zijn gediend 
met het verrichten van die arbeid. De vrijstelling is derhalve niet van toepassing indien voor de 
desbetreffende soort arbeid voorrang kan worden gegeven aan EU- en EER-burgers of legaal 
verblijvende derdelanders met een werkloosheidsuitkering. Zie tenslotte het derde lid van 
artikel 3.71 Vb: de tijdelijk beschermde vreemdeling die in aanmerking komt voor een 
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met als doel het verrichten van arbeid in loondienst als 
geestelijk voorganger of godsdienstleraar is (in afwijking van artikel 3.71, derde lid, Vb) 
eveneens vrijgesteld van het mvv-vereiste.

i. die houder is van een verblijfsvergunning voor onderzoekers in de zin van Richtlijn 2005/71 
afgegeven door een andere staat die Partij is bij het EG-verdrag dan wel de echtgenoot, partner 
of het minderjarig kind is van die houder, in geval het gezin reeds was gevormd in die andere 
staat.

Toelichting
Deze vrijstelling strekt ertoe de mobiliteit voor wetenschappelijk onderzoekers tussen lidstaten 
te vergemakkelijken. Deze uitzondering geldt enkel voor onderzoekers die reeds in het bezit zijn 
van een verblijfsvergunning voor het verrichten van onderzoek in de zin van de richtlijn die is 
afgegeven door een ander lidstaat. Deze uitzondering geldt ook voor gezinsleden (echtgenoot, 
partner, minderjarig kind) van de onderzoeker, met dien verstande dat het gezin reeds dient te 
zijn gevormd in de ander lidstaat.

j. die binnen drie maanden nadat aan de hoofdpersoon een verblijfsvergunning voor bepaalde 
tijd is verleend, een aanvraag heeft ingediend tot het verlenen van een verblijfsvergunning 
voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Wet, onder een beperking verband houdend 
met gezinshereniging, voor zover de gezinsband reeds bestond voordat de hoofdpersoon in 
Nederland hoofdverblijf had en er geen gezinshereniging mogelijk is in een derde land 
waarmee de vreemdeling of de hoofdpersoon bijzondere banden heeft.

Toelichting
Een gezinslid van een houder van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd komt op 
grond van artikel 29, eerste lid, onder e en f, van de Vw 2000 onder bepaalde voorwaarden 
eveneens in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel. Het gezinslid dat niet voldoet aan 
alle in voornoemd artikel genoemde voorwaarden kan, onder bepaalde voorwaarden in het 
bezit worden gesteld van een verblijfsvergunning regulier. Een van de voorwaarden is dat het 
gezinslid in het bezit is van een mvv. Uit de toelichting op de wijziging van artikel 3.71 Vb van 
24 april 2009 blijkt dat deze voorwaarde, in situaties waarin het gezinslid enkel door het bezit 
van een andere nationaliteit dan de hoofdpersoon, mogelijk tot – bij nader inzien – onbillijk te 
achten situaties leidt, met name in het geval dat het gezinslid dat tegelijk met de hoofdpersoon 
naar Nederland is gekomen om internationale bescherming te zoeken, zonder de hoofdpersoon 
moet terugkeren naar het land van herkomst of bestendig verblijf om daar een mvv aan te 
vragen. Om deze situaties te voorkomen en de eenheid van het gezin in die gevallen te 
bewaren, is onderdeel j in artikel 3.71, tweede lid, Vb 2000 opgenomen.
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k. die minderjarig is, schoolgaand is en drie jaar ononderbroken hoofdverblijf in Nederland heeft 
en een aanvraag heeft ingediend tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde 
tijd als bedoeld in artikel 14 van de Wet, onder een beperking verband houdend met gezinsher-
eniging bij een Nederlander of een hoofdpersoon met rechtmatig verblijf, als bedoeld in artikel 
8, onder a tot en met e dan wel l, van de Wet.

Toelichting
Op grond van artikel 3.71, tweede lid, onderdeel b, Vb 2000 wordt het mvv-vereiste niet 
tegengeworpen aan minderjarigen van twaalf jaar of jonger, die een aanvraag tot gezinshereni-
ging indienen omdat zij in Nederland zijn geboren uit een ouder die rechtmatig verblijf in 
Nederland had op het moment van de geboorte van het kind, en vanaf de geboorte onafgebro-
ken verblijf hebben. Er komt regelmatig voor dat minderjarigen ouder dan twaalf jaar, of 
minderjarigen die niet in Nederland zijn geboren, na een aanzienlijke periode van feitelijk 
verblijf in Nederland een verblijfsaanvraag indienen in het kader van gezinshereniging met de 
hoofdpersoon. Uit de toelichting op de wijziging van artikel 3.71 Vb van 24 april 2009 blijkt dat 
het tegenwerpen van het mvv-vereiste in deze gevallen- bij nader inzien – tot onbillijk te achten 
situaties leidt, waarin het kind, dat na geruime tijd feitelijk te hebben verbleven bij een legaal 
verblijvende hoofdpersoon, mogelijk zonder de hoofdpersoon moet terugkeren naar het land 
van herkomst of bestendig verblijf om daar een mvv aan te vragen. Het betreft een kwetsbare 
groep vreemdelingen die in de regel afhankelijk is van de keuzes die volwassenen voor hen 
maken.
Zij zijn voorts veelal geworteld in de Nederlandse maatschappij en gaan hier te lande naar 
school.

l. van wie uitzetting in strijd met artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden zou zijn.

Toelichting
In de toelichting op de regels over de vrijstelling van het mvv-vereiste (artikel 3.71 Vb 2000) is 
reeds aangegeven dat vanzelfsprekend het ontbreken van een geldige mvv niet kan leiden tot 
afwijzing van de aanvraag, indien een ieder verbindende bepaling van een verdrag of een 
besluit van een volkenrechtelijke organisatie zich daartegen verzet. Een voorbeeld van een 
dergelijke verplichting is artikel 8 EVRM. Wanneer toetsing aan artikel 8 EVRM aan de orde is, 
vergt dit een op de concrete zaak toegespitste afweging van alle relevante feiten en omstandig-
heden van het individuele geval.
Aan de vreemdeling van wie uitzetting in strijd met artikel 8 van het EVRM is, wordt op grond 
hiervan het mvv-vereiste niet tegen geworpen.
De weigering van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd heeft van rechtswege tot 
gevolg dat de vreemdeling Nederland eigener beweging moet verlaten en bij gebreke daarvan 
kan worden uitgezet (artikel 27, eerste lid, onder b, van de Vw 2000). Een dergelijke beslissing 
moet in overeenstemming zijn met artikel 8 van het EVRM, dat onder meer recht op respect 
voor het familie- en gezinsleven garandeert. 

Mvv-vrijstelling voor Turkse zelfstandigen

De Turkse onderdaan van wie uitzetting in strijd is met de Associatieovereenkomst EG-Turkije, het 
Aanvullend Protocol bij die overeenkomst (Trb. 1971, 70), of het Associatiebesluit 1/80 omdat hij in 
aanmerking komt voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met als beperking ‘het 
verrichten van arbeid als zelfstandige’, kan worden vrijgesteld van het mvv-vereiste.

Toelichting

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen dient de Turkse onderdaan voldoende aan te 
tonen dat hij daadwerkelijk voornemens is arbeid als zelfstandige te gaan verrichten. Dit is alleen 
voldoende aangetoond als een ondernemingsplan van de zelfstandige als bedoeld in B5/7.3.3 
wordt overgelegd. Aan de hand van dit ondernemingsplan kan vervolgens worden getoetst of de 
Turkse onderdaan voldoet aan het beleid voor het verrichten van arbeid als zelfstandige als 
bedoeld in B5/7. Indien dit het geval is wordt de Turkse onderdaan, voor de in Nederland inge-
diende aanvraag om een verblijfsvergunning, vrijgesteld van het mvv-vereiste.

Mvv-vereiste godsdienstleraren en geestelijk voorgangers

De vreemdeling is echter niet vrijgesteld indien hij in Nederland wil verblijven voor het verrichten 
van arbeid als godsdienstleraar of geestelijk voorganger (zie artikel 3.71, derde lid, Vb en B5). Deze 
uitzondering voor de vreemdeling die als godsdienstleraar of geestelijke voorganger wil verblijven, 
dient er mede toe om vooraf te onderzoeken of er vanuit het oogpunt van openbare orde 
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bedenkingen bestaan tegen het verblijf van de vreemdeling en of de groepering op wier verzoek 
de desbetreffende vreemdeling zijn werkzaamheden zal uitoefenen, haar wens tot het aanstellen 
van de vreemdeling handhaaft. De aanwezigheid en het functioneren van godsdienstleraren en 
geestelijk voorgangers hier te lande, in verband met de bijzondere positie die zij innemen binnen 
de alhier gevestigde gemeenschappen, kan van zodanige invloed zijn op de openbare orde en 
nationale veiligheid, dat onderzoek vooraf gewenst is. In deze gevallen wordt niet voorbijgegaan 
aan het mvv-vereiste; ook niet indien de vreemdeling behoort tot de in artikel 3.71, tweede lid, Vb 
genoemde vrijgestelde categorieën. De enige uitzondering hierop vormt artikel 3.71, tweede lid, 
onder h, Vb (zie hiervoor de toelichting van onderdeel h).

Vanzelfsprekend kan het ontbreken van een geldige mvv niet leiden tot afwijzing van de aanvraag, 
indien een ieder verbindende bepaling van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke 
organisatie zich daartegen verzet, waarbij in dit verband met name kan worden gedacht aan het 
Associatiebesluit 1/80.
Indien een vreemdeling een beroep doet op een van de hierboven genoemde vrijstellingscatego-
rieën dient hij aan te tonen dat hij behoort tot één van de vrijstellingscategorieën.

Toetsing van de vrijstellingscategorie

De vreemdeling dient, indien hij zich beroept op een van de vrijstellingscategorieën, aanstonds 
aan te tonen dat hij behoort tot een vrijstellingscategorie. Dit dient direct aan het IND-loket te 
gebeuren. Op het aanvraagformulier staan de vrijstellingscategorieën ingevolge de Vw en het Vb 
vermeld voorzien van een korte toelichting per vrijstellingsgrond. De vreemdeling wordt hier ook 
op gewezen in de schriftelijke afspraakbevestiging naar aanleiding van de telefonische afspraak.

Indien geen (afdoende) bewijs kan worden overgelegd ter staving van het beroep op één der 
vrijstellingscategorieën, terwijl vaststaat dat de vreemdeling hier wel schriftelijk op is gewezen, 
wordt de verblijfsvergunning conform artikel 16 Vw in samenhang met artikel 3.71, eerste lid, Vb 
afgewezen wegens het ontbreken van een mvv.

De vreemdeling die zich erop beroept dat het stellen van het vereiste bezit van een geldige mvv 
ten aanzien van hem getuigt van een onbillijkheid van overwegende aard (zie artikel 3.71, vierde 
lid, Vb) dient bij het indienen van de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier 
voor bepaalde tijd een onderbouwing voor het beroep op deze vrijstellingscategorie te overleggen. 
Het aanvraagformulier vervult hierin een rol in die zin dat het de vreemdeling erop attendeert dat 
er sprake kan zijn van bijzondere en individuele omstandigheden, op grond waarvan het van de 
vreemdeling niet kan worden verwacht dat hij een aanvraag tot afgifte van een mvv in het land van 
herkomst indient. Middels het aanvraagformulier wordt de vreemdeling verzocht het beroep op 
deze bijzondere en individuele omstandigheden reeds bij het indienen van de aanvraag zoveel 
mogelijk middels bewijsstukken en documenten te onderbouwen.

Ten aanzien van de beoordeling van een beroep op een van de vrijstellingscategorieën van het 
mvv-vereiste geldt dat hierbij uitsluitend dient te worden getoetst aan de voorwaarden van de 
vrijstellingscategorie. Hierbij wordt dus nog niet ten volle aan de inhoudelijke verblijfsvoorwaar-
den van het gevraagde verblijfsdoel getoetst, ook al zal een toets aan de voorwaarden van de 
vrijstellingscategorie veelal voor een deel overeenkomen met een inhoudelijke toets aan de 
verblijfsvoorwaarden. Zo wordt bijvoorbeeld voor een beroep op de vrijstelling genoemd onder 
artikel 3.71, tweede lid, onder a, Vb getoetst of de vreemdeling vóór zijn negentiende levensjaar 
vijf achtereenvolgende jaren rechtmatig verblijf heeft gehad als bedoeld in artikel 8, onder a tot en 
met e, dan wel l, Vw en in die periode niet het hoofdverblijf buiten Nederland heeft verplaatst. Dit 
valt voor een deel samen met de toetsing aan de voorwaarden van artikel 3.54, eerste lid, onder b, 
Vb. Eerst nadat is vastgesteld dat de vreemdeling zich met succes kan beroepen op een van de 
vrijstellingscategorieën, dient ten behoeve van de verblijfsvergunning ten volle aan de inhoude-
lijke voorwaarden voor de verlening hiervan getoetst te worden. In het bovengenoemde voorbeeld 
wordt de verblijfsaanvraag dan ook aan de overige verblijfsvoorwaarden van artikel 3.54 Vb 
getoetst.

Hardheidsclausule

In het vierde lid van artikel 3.71 Vb is voorzien in een zogenoemde hardheidsclausule. Ook indien 
de vreemdeling niet beschikt over een geldige mvv en niet behoort tot een van de vrijgestelde 
categorieën is het mogelijk dat de aanvraag niet wordt afgewezen op het enkele feit dat de 
vreemdeling niet beschikt over een geldige mvv, indien de toepassing van het mvv-vereiste naar 
het oordeel van de Minister zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard (zie B1/4.1.1).

De vreemdeling die zich erop beroept dat het toepassen van het mvv-vereiste ten aanzien van hem 
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leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, zal dit beroep op de zogeheten hardheidsclausule 
reeds bij het indienen van de aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning regulier moeten 
motiveren en zo veel als mogelijk met bewijsstukken onderbouwen. Het aanvraagformulier (zie 
bijlage 13 VV) vervult hierin een rol in die zin dat het de vreemdeling erop attendeert dat er sprake 
kan zijn van bijzondere en individuele omstandigheden, op grond waarvan het van de vreemdeling 
niet kan worden verwacht dat hij een aanvraag tot afgifte van een mvv in het land van herkomst 
indient. Middels het aanvraagformulier wordt de vreemdeling verzocht het beroep op deze 
bijzondere en individuele omstandigheden reeds bij het indienen van de aanvraag zoveel mogelijk 
middels bewijsstukken en documenten te onderbouwen. De vreemdeling wordt hier ook op 
gewezen in de schriftelijke afspraakbevestiging naar aanleiding van een telefonische afspraak.

Indien geen (afdoende) bewijs kan worden overgelegd ter staving van het beroep op de hardheids-
clausule, terwijl vaststaat dat de vreemdeling hier wel schriftelijk op is gewezen, wordt de 
verblijfsvergunning conform artikel 16 Vw in samenhang met artikel 3.71, eerste lid, Vb, afgewezen 
wegens het ontbreken van een mvv.

Bijzondere groepen in het kader van de hardheidsclausule

Het is, net als onder de werking van artikel 16 a Vw (oud), de bedoeling dat van de bevoegdheid tot 
toepassing van de hardheidsclausule over te gaan alleen gebruik wordt gemaakt in zeer bijzondere 
gevallen. Onder de Vw is het wel mogelijk om categorieën vreemdelingen onder de werking van 
de hardheidsclausule te brengen.

Vrijstelling van het mvv-vereiste op grond van artikel 3.71 vierde lid, Vb, geldt in ieder geval voor 
de vreemdeling:
• die in aanmerking komt voor voortgezet verblijf op grond van het overgangsrecht als bedoeld 

in B16/5.1;
• van wie de terugkeer in verband met een medische noodsituatie zal leiden tot een onbillijkheid 

van overwegende aard (zie B8/2.1);
• die een minderjarige is die, op grond van een in het buitenland uitgesproken adoptie, door de 

Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het bezit is gesteld van een 
Nederlands paspoort, terwijl door of namens de vreemdeling geen onjuiste gegevens zijn 
verstrekt die hebben geleid tot afgifte van het Nederlandse paspoort (zie B3/2.6 en 2.6.1);

• die in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning op grond van het beleid inzake eergerela-
teerd geweld zoals neergelegd in hoofdstuk B20;

• die een minderjarig kind is van een in het kader van eergerelateerd geweld toegelaten 
vreemdeling;

• die in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning in het kader van verblijf als slachtoffer 
van mensenhandel onder de beperking ‘conform beschikking Minister’;

• die een minderjarig kind is van een in het kader van verblijf als slachtoffer mensenhandel 
conform beschikking Minister toegelaten vreemdeling;

• die in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning in het kader van huiselijk geweld, onder 
de beperking ‘conform beschikking Minister’;

• die een minderjarig kind is van een in het kader van verblijf als slachtoffer van huiselijk geweld 
conform beschikking Minister toegelaten vreemdeling.

Niet-bijzondere gevallen in het kader van de hardheidsclausule

Er is in ieder geval geen sprake van een zeer bijzonder geval, indien betrokkene:
• stelt dat aan een of meer vrijstellingsvereisten slechts op een onderdeel niet is voldaan;
• stelt dat aan alle voorwaarden voor verlening van de verblijfsvergunning voor het gestelde 

verblijfsdoel is voldaan, afgezien van het mvv-vereiste (mits betrokkene niet valt onder de 
hierboven beschreven toezeggingen van de Minister);

• het beroep niet heeft gemotiveerd;
• het gemotiveerde beroep – hoewel mogelijk – niet met relevante stukken heeft onderbouwd 

binnen een daartoe gestelde termijn;
• asielgerelateerde gronden aanvoert (dergelijke gronden worden alleen in het kader van een 

asielaanvraag beoordeeld);
• als asielzoeker is uitgeprocedeerd;
• stelt dat terugkeer naar het land van herkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd en dat 

–hoewel mogelijk – niet binnen een daartoe gestelde termijn met stukken heeft onderbouwd;
• aangeeft dat noodzakelijke, medische behandeling aan terugkeer – teneinde een mvv te 

verkrijgen – naar het land van herkomst in de weg staat, maar niet heeft aangetoond dat sprake 
is van een medische noodsituatie;

• niet ontoerekenbaar, niet-tijdig en na afloop van een redelijke termijn – meer dan twee jaar na 
afloop van een eerder verleende verblijfsvergunning voor bepaalde tijd – om verlenging of 

26 Staatscourant 2011 nr. 5302 29 maart 2011



wijziging ervan of om verlening van een verblijfsvergunning heeft gevraagd.

In deze gevallen kan geen recht op vrijstelling van het mvv-vereiste worden ontleend aan de 
hardheidsclausule.

Vertrektermijn

Indien de aanvraag wordt ingediend door een vreemdeling die de afgelopen vijf jaren geen verblijf 
heeft gehad op grond van artikel 8, onder a tot en met e, of onder l, Vw en die geen gemotiveerd 
beroep op de hardheidsclausule heeft gedaan, wordt de uitzetting op voorhand niet achterwege 
gelaten. Ingevolge artikel 62, eerste lid, Vw dient de vreemdeling nadat het rechtmatig verblijf is 
beëindigd Nederland uit eigen beweging binnen vier weken te verlaten. Indien een eerste verzoek 
om een voorlopige voorziening wordt ingediend, mag de beslissing hierop uitsluitend worden 
afgewacht als het binnen twee weken na bekendmaking van het besluit is ingediend. In bepaalde 
gevallen kan evenwel een kortere vertrektermijn geïndiceerd zijn. Artikel 62, vierde lid, Vw biedt de 
mogelijkheid om in het belang van de uitzetting een kortere vertrektermijn te hanteren. Hierbij kan 
blijkens de memorie van toelichting bij dit artikel gedacht worden aan de situatie dat de vreemde-
ling Nederland binnen vier weken dient te verlaten, echter de eerste reismogelijkheid dient zich 
ofwel direct, ofwel na zes weken aan. In die situatie kan beslist worden om een kortere vertrekter-
mijn te geven.

Vrijstelling mvv-vereiste en onverplichte mvv

Dat een aantal categorieën vreemdelingen is vrijgesteld van het vereiste van het bezit van een 
mvv, betekent niet dat vreemdelingen die tot deze categorie behoren, geen mvv kunnen aanvra-
gen. Indien een vreemdeling die behoort tot een van de van het mvv-vereiste vrijgestelde 
categorieën een aanvraag tot afgifte van een mvv indient, wordt die aanvraag uiteraard in 
behandeling genomen. Vreemdelingen die op grond van artikel 3A Regeling op de consulaire 
tarieven zijn vrijgesteld van het legesvereiste van een mvv zijn dat ook bij de aanvraag van een 
onverplichte mvv.

O

Paragraaf B1/4.3.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.3.4 Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 

Hieronder worden beleidsregels gegeven omtrent de inkomsten uit arbeid als zelfstandige.

Zelfstandige inkomsten uit arbeid als zelfstandige

Als middelen van bestaan in de zin van de Vw wordt aangemerkt inkomen uit arbeid als zelfstan-
dige, voorzover getrokken uit arbeid als zelfstandig beroepsbeoefenaar of ondernemer, mits het is 
toegestaan die arbeid te verrichten. Het inkomen van een houder van een verblijfsvergunning voor 
bepaalde tijd wordt derhalve niet aangemerkt als zelfstandige middelen van bestaan, indien het die 
persoon niet is toegestaan die arbeid te verrichten. Met name is niet toegestaan die arbeid te 
verrichten indien op het verblijfsdocument van de zelfstandige is vermeld dat het verrichten van 
arbeid niet is toegestaan of niet is voldaan aan de vereisten voor uitoefening van het betreffende 
beroep of voor exploitatie van de betreffende onderneming (zie B5).

Duurzaamheid van inkomsten uit arbeid als zelfstandige

Het algemene uitgangspunt bij behandeling van aanvragen om een verblijfsvergunning is dat de 
zelfstandige ten tijde van de aanvraag aantoont dat hij nog een jaar over voldoende middelen van 
bestaan kan beschikken. Hier kan de zelfstandige over het algemeen niet aan voldoen. Immers, de 
inkomensvorming van een zelfstandige verloopt over het algemeen niet regelmatig over een jaar 
en het inkomen in zijn administratie wordt over een boekjaar vastgesteld. Aan de hand van zijn 
inkomsten uit het verleden dient daarom te worden vastgesteld of de duurzaamheid van zijn 
inkomen voor de toekomst gewaarborgd kan worden geacht.

Het inkomen van een startende ondernemer

Als startende ondernemer wordt aangemerkt diegene die nog niet anderhalf jaar inkomsten uit 
arbeid als zelfstandige heeft verworven. Immers, hij kan nog niet ten minste anderhalf jaar 
inkomsten uit arbeid als zelfstandige hebben verworven. De omstandigheid dat de ondernemer 
een reeds langere tijd bestaande onderneming overneemt, maakt niet dat hij geen startend 
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ondernemer is in de zin van artikel 3.20 VV. Uitgangspunt van artikel 3.20 VV is immers het 
inkomen van de zelfstandige zelf, en niet het inkomen van diegene die voorheen de onderneming 
dreef.

De inkomsten van een startende ondernemer worden, ongeacht de hoogte ervan, vanwege de 
onzekerheid van de levensvatbaarheid van de onderneming en het ontbreken van een inzicht in de 
inkomsten van het verleden, niet aangemerkt als duurzame inkomsten in de zin van de Vw.
Een uitzondering op deze hoofdregel wordt gemaakt voor vreemdelingen die op grond van het 
beleid als genoemd in B5 tot Nederland worden toegelaten voor het verrichten van arbeid als 
zelfstandige, aangezien ten aanzien van hen is vastgesteld dat met hun verblijf hier te lande een 
wezenlijk Nederlands economisch belang is gediend en inzichtelijk wordt gemaakt, door middel 
van een ondernemingsplan, wat de te verwachten inkomsten uit de onderneming zullen zijn.

Het inkomen van een gevestigde ondernemer

De inkomsten van de gevestigd ondernemer uit diens arbeid als zelfstandige over de voorgeschre-
ven periode van anderhalf jaar, worden aangetoond met de volgende stukken:
• verklaring inkomen ondernemer (bijlage 13 VV), volledig ingevuld door een registeraccountant, 

een Accountant Administratieconsulent, een Federatie Belastingadviseur, een College 
Belastingadviseur)of een administrateur met een beconnummer van de Belastingdienst, en 
ondertekend door zowel de administrateur als door de ondernemer zelf;

• de bijlagen die volgens het model gelet op de situatie van de ondernemer tevens noodzakelijk 
zijn; én

• een uittreksel van de Kamer van Koophandel (tenzij inschrijving onmogelijk is, bijvoorbeeld 
ingeval van vrije beroepen).

Ter meerdere zekerheid kunnen andere bewijsstukken worden opgevraagd, waaronder bankaf-
schriften, aangiften inkomstenbelasting, aanslagen inkomstenbelasting, jaarrekeningen en 
maandelijkse opgaven van de bedrijfsresultaten over de anderhalf jaar voorafgaand aan het 
tijdstip waarop de aanvraag werd ingediend.
Met de verklaring inkomen ondernemer wordt de aanvrager in staat gesteld de inkomsten van de 
ondernemer over de voorgeschreven periode van anderhalf jaar aan te tonen. Ter toelichting op 
het model, wordt het volgende opgemerkt:
• de winst van het afgesloten boekjaar dan wel van het lopende boekjaar van een onderneming 

wordt berekend door de som van de bedrijfsopbrengsten te verminderen met de som van de 
bedrijfskosten. De opbrengsten en de kosten dienen te worden berekend volgens de algemeen 
aanvaarde bedrijfseconomische opvattingen. Ten aanzien hiervan wordt nog het volgende 
opgemerkt. Wanneer er geen afgesloten boekjaar is, dient er bij de berekening van de 
maandelijkse winst te worden uitgegaan van de zogenaamde ’permanence’. Dit houdt in dat 
zowel de bedrijfsopbrengsten als de bedrijfskosten toerekenbaar moeten zijn aan de betref-
fende periode. Indien de onderneming de vorm van een maatschap, vennootschap onder firma 
of commanditaire vennootschap heeft, wordt de winst vervolgens verdeeld over de maten, 
firmanten of vennoten.

• indien de gevestigde ondernemer van oordeel is dat het reële inkomen hoger is dan via deze 
manier is berekend, staat voor hem de mogelijkheid open om het reële inkomen zelf aan te 
tonen aan de hand van een verklaring van een registeraccountant, een Accountant Administra-
tieconsulent, een Federatie Belastingadviseur, een College Belastingadviseur of een belasting-
adviseur met een beconnummer van de Belastingdienst. Omdat een dergelijke herberekening 
slechts in uitzonderingssituaties de doorslag zal geven, is hiermee geen rekening gehouden in 
het aanvraagformulier. De aanvrager zal eigenstandig een dergelijke verklaring dienen op te 
stellen en mee te sturen.

• ingevolge artikel 6, tweede lid, Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 wordt bij bijstand-
verlening aan een zelfstandige rekening gehouden met het inkomen over een boekjaar (niet het 
inkomen over een kalenderjaar).

• bij de behandeling van aanvragen om een verblijfsvergunning wordt hierbij aansluiting 
gezocht. Aangezien rekening wordt gehouden met het gemiddeld inkomen over een boekjaar, 
zijn de inkomsten in iedere afzonderlijke maand van dat boekjaar voor de beoordeling niet 
relevant;

• de informatie die met het model wordt gevraagd over het voorlaatste afgesloten boekjaar zal 
voor de beoordeling van de duurzaamheid van de inkomsten niet van belang zijn, indien het 
laatste afgesloten boekjaar en het lopende boekjaar tezamen reeds een periode van anderhalf 
jaar beslaan;

• in het model worden – naast de gegevens over de voor de beoordeling van het middelenver-
eiste relevante inkomsten – tevens vragen gesteld over de fiscale winst en de behandeling van 
de aangifte inkomstenbelasting door de Belastingdienst. De betreffende gegevens moeten de 

28 Staatscourant 2011 nr. 5302 29 maart 2011



IND in staat stellen de inkomensgegevens in geval van twijfel te verifiëren bij de Belasting-
dienst.

Het inkomen van freelancers

Voor het inkomen van een freelancer (die dat inkomen verwerft uit arbeid op basis van een 
overeenkomst van opdracht) geldt hetzelfde als voor het inkomen van een zelfstandige.

P

Paragraaf B1/4.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.5 Medisch onderzoek 

Op dit moment is TBC de enige infectieziekte waaraan het vreemdelingenrecht gevolgen verbindt, 
zowel op het gebied van toezicht (zie artikel 54, eerste lid, onder e, Vw, artikel 4.46 Vb en A3/7.5 Vc) 
als ook bij de verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd. De bereidheid om 
het onderzoek (en zonodig de behandeling) te ondergaan en daaraan mee te werken, is een 
algemene voorwaarde voor de verlening (zowel op aanvraag als ambtshalve) van de verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd. Indien TBC wordt vastgesteld, vormt dat op zichzelf nog geen 
grond om de aanvraag af te wijzen.

Ingevolge artikel 16, eerste lid, aanhef en onder e, Vw kan een aanvraag tot het verlenen van een 
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 Vw worden afgewezen indien de 
vreemdeling niet bereid is om medewerking te verlenen aan een medisch onderzoek naar een 
ziekte aangewezen bij of krachtens de Infectieziektewet, ter bescherming van de volksgezondheid 
of een medische behandeling tegen een dergelijke ziekte te ondergaan. Op grond van artikel 16, 
tweede lid, Vw kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld 
over de toepassing van deze grond. Dergelijke regels zijn neergelegd in artikel 3.79 Vb.

Keuring en behandeling

De aanvraag wordt afgewezen indien de vreemdeling niet bereid is een onderzoek naar of 
behandeling van TBC aan de ademhalingsorganen te ondergaan of indien hij niet meewerkt aan 
dat onderzoek of die behandeling, tenzij hij de nationaliteit bezit van een van de bij ministeriële 
regeling vast te stellen landen. Ontbreken van bedoelde bereidheid of medewerking staat ook in de 
weg aan ambtshalve verlening van verblijfsvergunningen.

Vrijstellingen

In artikel 3.18 VV zijn de landen vermeld, waarvan de onderdanen van dit vereiste zijn vrijgesteld. 
Het betreft onderdanen van de EU, de lidstaten van de EER, Australië, Canada, Israël, Japan, 
Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland. In deze 
landen komt verhoudingsgewijs weinig TBC voor.

Ingevolge artikel 3.79, tweede lid, Vb is van het vereiste eveneens vrijgesteld de vreemdeling die 
langdurig ingezetene is, dan wel als gezinslid van een langdurig ingezetene in een andere staat die 
partij is bij het EG-verdrag is toegelaten.

Omdat het vereiste alleen geldt voor de eerste verblijfsaanvaarding kunnen aanvragen om 
voortzetting van verblijf niet op deze grond worden afgewezen. Indien de vreemdeling houder van 
een verblijfsvergunning (asiel of regulier, voor bepaalde of onbepaalde tijd) of Nederlander is 
geweest, en een aanvraag heeft ingediend, geldt het vereiste niet, indien wordt geoordeeld dat 
redelijkerwijs sprake is van voortzetting van verblijf.

Dat betekent dat, indien wordt geoordeeld dat niet redelijkerwijs kan worden of behoort te worden 
gesproken van voortzetting van verblijf, het vereiste wel geldt, met name gelet op het tweede lid 
van artikel 3.82 Vb.

Met een redelijke termijn wordt gedoeld op een termijn van twee jaar na het einde van het 
rechtmatig verblijf of als Nederlander.

Procedure

Idealiter heeft de vreemdeling die zich bij de IND meldt om aldaar fysiek een aanvraag tot het 
verlenen van een verblijfsvergunning regulier in te dienen, reeds bij de GG&GD een onderzoek 
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naar TBC aan de ademhalingsorganen ondergaan. Veelal zal de vreemdeling dat onderzoek nog 
niet hebben ondergaan.

In die situatie ondertekent de vreemdeling, bij de indiening van de aanvraag om een verblijfsver-
gunning, een verklaring op het TBC-formulier (zie bijlage 13 VV) waarin de vreemdeling aangeeft 
bereid te zijn een onderzoek naar en, indien nodig, behandeling van TBC te ondergaan. De IND 
verwijst daarna de vreemdeling door naar de meest nabij gelegen GG&GD. Voor deze verwijzing 
maakt hij gebruik van het originele TBC-formulier.

De te onderzoeken vreemdeling vervoegt zich vervolgens, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen drie maanden na de datum van de aanvraag om een verblijfsvergunning, bij de aangewe-
zen GG&GD voor het ondergaan van een TBC-onderzoek. Naast het document voor grensover-
schrijding dat bij de IND is overgelegd, wordt het TBC-formulier aan de onderzoeksarts overge-
legd, waarop de persoonsgegevens van de vreemdeling die uit het document voor 
grensoverschrijding kenbaar zijn, staan vermeld. De arts belast met het onderzoek vergelijkt de 
gegevens in het document voor grensoverschrijding van de vreemdeling met de gegevens op het 
formulier. De onderzoeksarts vult na het onderzoek het formulier in en zendt het naar het juiste 
kantoor van de IND, dat de aanvraag in behandeling heeft.

In het kader van het medisch onderzoek zoals bedoeld in de onderhavige paragraaf is het van 
belang twee situaties van elkaar te scheiden; de bereidheid tot medisch onderzoek en de bereid-
heid tot het ondergaan van een medische behandeling.

Door ondertekening van de daartoe strekkende verklaring op het formulier verklaart de vreemde-
ling zich bereid zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek naar TBC aan de ademhalingsor-
ganen alsmede zijn medewerking te verlenen aan behandeling van eventuele TBC. Indien de 
vreemdeling niet tot ondertekening is overgegaan wordt hem een termijn van twee weken gegund 
om dat alsnog te doen.
De aanvraag wordt afgewezen indien de vreemdeling niet bereid is gebleken bedoelde verklaring 
op het TBC-formulier te ondertekenen.

De bereidheid tot medisch onderzoek

De bereidheid van de vreemdeling om een medisch onderzoek te ondergaan, zoals bedoeld in 
artikel 16, eerste lid, aanhef en onder e, Vw, blijkt uit de ondertekening van de daartoe strekkende 
verklaring op het TBC-formulier. Nadat de vreemdeling voornoemde verklaring heeft ondertekend, 
kan de verblijfsvergunning worden verleend, indien ook aan de overige voorwaarden wordt 
voldaan.

Achteraf stelt de IND, op basis van opgave door de GG&GD, vast of betrokkene aan de verplichting 
om een TBC-onderzoek te ondergaan heeft voldaan.

Indien na verlening van de verblijfsvergunning blijkt dat de vreemdeling ondanks bedoelde 
ondertekening niet daadwerkelijk aan de verplichting om een TBC-onderzoek te ondergaan heeft 
voldaan (zie artikel 3.79 Vb) wordt de verblijfsvergunning ingetrokken op grond van het feit dat er 
onjuiste gegevens zijn verstrekt.

Bereidheid medische behandeling

De bereidheid van de vreemdeling om een medische behandeling te ondergaan en daaraan 
medewerking te verlenen, blijkt uit de ondertekening van de daartoe strekkende verklaring op het 
TBC-formulier.

Het enkele feit dat bij de vreemdeling TBC aan de ademhalingsorganen is geconstateerd, leidt er 
overigens niet toe dat de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning wordt afgewezen. 
Indien de verklaring is ondertekend, wordt de vergunning verleend. Gelet op de duur van de 
TBC-behandeling is het immers niet opportuun om de bereidheid om mee te werken aan die 
behandeling eerst na voltooiing van de behandeling vast te stellen. Indien na verlening van de 
vergunning blijkt dat de vreemdeling ondanks bedoelde ondertekening niet daadwerkelijk bereid is 
gebleken de behandeling te ondergaan of daaraan mee te werken, wordt de vergunning ingetrok-
ken op grond van het feit dat er onjuiste gegevens zijn verstrekt.

Achterwege laten van uitzetting

Indien de vreemdeling bij wie TBC is geconstateerd, niet in aanmerking komt voor een verblijfsver-
gunning, kan dat een reden vormen om de uitzetting van die vreemdeling en diens eventuele 
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gezinsleden achterwege te laten omdat het gelet op de gezondheidstoestand van de vreemdeling 
niet verantwoord is om te reizen (zie artikel 64 Vw). Voor de specifieke uitwerking hiervan wordt 
verwezen naar A4/7.7. Voor het recht op opvang en RvA verstrekkingen wordt verwezen naar 
C23/2.3.3.

Q

Paragraaf B1/4.7 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.7 Inburgeringsvereiste 

Per 15 maart 2006 is de Wet inburgering in het buitenland van kracht geworden en per 1 januari 
2007 de Wet inburgering. De koppeling tussen het behalen van het inburgeringsexamen en het 
verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd verband houdend met voortgezet 
verblijf en een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd is per 1 januari 2010 van kracht.

Het inburgeringsvereiste in het kader van de mvv-procedure bestaat uit het met goed gevolg 
afleggen van het basisexamen inburgering binnen één jaar voorafgaand aan de aanvraag om een 
machtiging tot voorlopig verblijf (artikel 3.71a, eerste lid, Vb) op een Nederlandse diplomatieke of 
consulaire vertegenwoordiging (zie B1/4.7.1).

Het inburgeringsvereiste in het kader van de aanvraag om een bovengenoemde verblijfsvergun-
ning bestaat uit het behalen van het inburgeringsexamen (artikel 3.80a Vb voor de verblijfsvergun-
ning bepaalde tijd en artikel 3.96a Vb voor de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd). Ten 
bewijze dat het inburgeringsexamen is behaald, wordt een diploma uitgereikt (artikel 14 Wet 
inburgering).
Het inburgeringsexamen bestaat uit twee onderdelen: een praktijkdeel en een centraal deel.

Praktijkdeel

Het praktijkdeel van het inburgeringsexamen bestaat uit een onderzoek naar de vijf functionele 
taalvaardigheden (spreken, luisteren, lezen, schrijven en gespreksvaardigheid) gerelateerd aan 
veel voorkomende praktijksituaties die van cruciaal belang zijn om adequaat te kunnen participe-
ren in de Nederlandse samenleving. Het praktijkdeel bestaat uit een portfolio of assessment of een 
combinatie van beide (artikel 3.7 Besluit inburgering).

Centraal deel

Het centraal deel van het examen bestaat uit drie examens: kennis van de Nederlandse samenle-
ving (KNS), het electronisch praktijkexamen (EPE) en de toets gesproken Nederlands (TGN). KNS 
en EPE worden afgenomen via de computer. TGN wordt afgenomen via de telefoon. De examens 
van het centraal deel van het inburgeringsexamen worden enkel afgenomen door de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onder 
verantwoordelijkheid van de Minister van BZK (vóór 1 januari 2010: de IB-Groep) (artikel 3.9 Besluit 
inburgering).

R

Paragraaf B1/4.7.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.7.1 Inburgering buitenland middels het basisexamen inburgering (mvv-procedure) 

Ingevolge artikel 16, eerste lid, onder h, Vw kan een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd worden afgewezen indien de vreemdeling, die niet behoort tot 
een der categorieën, bedoeld in artikel 17, eerste lid, Vw, na verkrijging van rechtmatig verblijf in 
Nederland, inburgeringsplichtig zou zijn op grond van de artikelen 3 en 5 Wet inburgering en niet 
beschikt over kennis op basisniveau van de Nederlandse taal en de Nederlandse maatschappij.

Ingevolge artikel 16, tweede lid, Vw kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
regels worden gesteld over de toepassing van deze grond. Deze regels zijn neergelegd in artikelen 
3.71a, 3.98a, 3.98b, 3.98c en 3.98d Vb en de artikelen 3.10, 3.11, 3.12 en 3.13 VV.

Ingevolge artikel 16, derde lid, Vw is het eerste lid, onder h, niet van toepassing op de vreemdeling 
die de Surinaamse nationaliteit bezit en die, met bij ministeriële regeling vastgestelde bescheiden, 
heeft aangetoond in Suriname of Nederland lager onderwijs in de Nederlandse taal te hebben 
gevolgd.
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Ingevolge artikel 3.98c, derde lid, Vb worden de resultaten van het basisexamen inburgering door 
middel van het geautomatiseerde systeem beoordeeld. Aangezien de resultaten van de onderzoe-
ken die zijn uitgevoerd naar de kwaliteit van de toetsen, ruimte laten voor onduidelijkheid omtrent 
de mate waarin de beoordeling aan de hand van het geautomatiseerde systeem vergelijkbaar is 
met die door menselijke examinatoren, worden de resultaten van het basisexamen in de eerste 
fase na invoering daarvan een tweede maal door menselijke examinatoren beoordeeld. In verband 
hiermee is in artikel II besluit van 17 februari 2006 tot wijziging van het Vb in verband met 
inburgering in het buitenland, Stb. 2006, 94,opgenomen dat in afwijking van artikel 3.98c, derde 
lid, Vb de resultaten van het basisexamen inburgering, die door middel van het geautomatiseerde 
systeem zijn beoordeeld, nogmaals beoordeeld worden door examinatoren, indien het basisexa-
men is afgelegd vóór een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Inburgeringsplichtig is de vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, a tot en 
met e, dan wel l, Vw, die anders dan voor een tijdelijk doel in Nederland verblijft of geestelijk 
bedienaar is. Verblijfsdoelen die als tijdelijk worden aangemerkt in de zin van de Wet inburgering 
staan opgenomen artikel 2.1 van het Besluit inburgering en in de bijlage bij artikel 2.1 Regeling 
inburgering (zie B1/4.7.1.1).

De hoofdregel geldt voor vreemdelingen die voor hun komst naar Nederland in het bezit moeten 
zijn van een mvv in het kader van bijvoorbeeld gezinshereniging of gezinsvorming, en die na hun 
komst naar Nederland inburgeringsplichtig zijn op grond van de artikelen 3 en 5 Wet inburgering. 
Hetzelfde geldt voor verblijf als geestelijk voorganger of godsdienstleraar, ondanks dat zij 
doorgaans geen duurzaam verblijf in Nederland beogen (zie B1/4.7.1.1).

Vreemdelingen van 18 jaar en ouder

Vreemdelingen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar zijn ingevolge de Wet inburgering inburgerings-
plichtig en dienen derhalve het basisexamen inburgering buitenland met goed gevolg af te leggen 
tenzij zij zijn vrijgesteld ingevolge de artikelen 3 en 5 Wet inburgering (zie B1/4.7.1.1).

De basiskennis, die de vreemdeling reeds voor komst naar Nederland in het buitenland moet 
hebben verworven, wordt in het buitenland beoordeeld aan de hand van het basisexamen 
inburgering, tenzij de vreemdeling niet inburgeringsplichtig is of daarvan is vrijgesteld. De 
resultaten van het basisexamen worden betrokken bij de aanvraag om een mvv.

Het basisexamen inburgering bestaat uit de Toets Gesproken Nederlands en een onderzoek naar 
de kennis van de Nederlandse samenleving (art. 3.98a Vb). Vanaf 1 april 2011 is het niveau van de 
Toets Gesproken Nederlands verhoogd van niveau A1min naar niveau A1 van het Europese 
Raamwerk voor Vreemde Talen en omvat het basisexamen inburgering ook de toets Geletterdheid 
en Begrijpend Lezen (GBL).

De aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd wordt 
afgewezen indien de vreemdeling het basisexamen inburgering niet met goed gevolg heeft 
afgelegd, tenzij:
• de vreemdeling de Surinaamse nationaliteit bezit en met krachtens artikel 16, derde lid, Vw 

vastgestelde bescheiden heeft aangetoond lager onderwijs in Suriname of Nederland te 
hebben gevolgd;

• artikel 3.71a, tweede lid, Vb van toepassing is;
• de vreemdeling de leeftijd van 65 jaren heeft bereikt.

In artikel 4:2, tweede lid, Awb is bepaald dat de aanvrager bij indiening van de aanvraag de 
gegevens en bescheiden dient te verschaffen die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en 
waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. Het is daarbij aan de vreemdeling, als 
potentiële nieuwkomer, om aan te tonen dat hij over de vereiste basiskennis van de Nederlandse 
taal en Nederlandse samenleving beschikt. De enige wijze die hem daartoe ter beschikking staat is 
het met goed gevolg afleggen van een basisexamen inburgering. Daaronder vallen ook gegevens 
en bescheiden met betrekking tot de eventuele vrijstelling van het basisexamen inburgering.

Indien de vreemdeling bij de aanvraag niet de noodzakelijke gegevens voor eventuele vrijstelling 
van het basisexamen inburgering overlegt, wordt hij met toepassing van artikel 4:5 Awb in de 
gelegenheid gesteld gedurende een redelijke termijn de aanvraag aan te vullen voordat daarop 
wordt beslist. In deze periode wordt de beslistermijn met toepassing van artikel 4:15 Awb 
opgeschort. Als de vreemdeling binnen die redelijke termijn geen gegevens en bescheiden met 
betrekking tot de eventuele vrijstelling van het basisexamen inburgering heeft overgelegd, wordt 
op de aanvraag beslist.
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In deze paragraaf zijn algemene regels opgenomen over het basisexamen inburgering buitenland. 
Het basisexamen inburgering buitenland is van toepassing op aanvragen tot verlenen van een 
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in het kader van gezinshereniging en gezinsvor-
ming met een hoofdpersoon die een verblijfsrecht heeft dat niet-tijdelijk van aard is of die 
Nederlander is, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Ten aanzien van bepaalde categorieën 
vreemdelingen zijn elders in het Vb, het VV en de Vc in de betreffende materiehoofdstukken (zie B2 
en verder) andersluidende bepalingen opgenomen.

S

Paragraaf B1/4.7.1.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.7.1.1 Niet inburgeringsplichtig of vrijstelling 

Uit de Wet inburgering, het Besluit inburgering en de Regeling inburgering blijkt of de vreemde-
ling wel of niet inburgeringsplichtig is. Als de vreemdeling in Nederland niet inburgeringsplichtig 
is, dan is de vreemdeling ook niet inburgeringsplichtig in het buitenland en hoeft het basisexamen 
inburgering niet afgelegd te worden.

Het inburgeringsvereiste is niet van toepassing op vreemdelingen die na verlening van een 
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in Nederland niet inburgeringsplichtig op grond 
van de artikelen 3 en 5 Wet inburgering zijn, bijvoorbeeld omdat zij voor een tijdelijk doel naar 
Nederland komen.

Niet inburgeringsplichtig vanwege tijdelijk doel

Als tijdelijke verblijfsdoel in de zin van de Wet inburgering gelden de volgende verblijfsdoelen:
• gezinshereniging of gezinsvorming indien het verblijfsrecht van de hoofdpersoon van tijdelijke 

aard is;
• verblijf ter adoptie of als pleegkind indien het verblijfsrecht van de hoofdpersoon van tijdelijke 

aard is;
• het afwachten van onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant-adoptiefouders, bedoeld in 

artikel 11 van de Wobka;
• familiebezoek;
• het verrichten van arbeid als zelfstandige;
• het verrichten van arbeid in loondienst;
• het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst;
• het zoeken van arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip of op een 

mijnbouwinstallatie op het continentaal plat;
• het doorbrengen van verlof in Nederland;
• het afwachten van herstel en hervatting van de arbeid in loondienst aan boord van een 

Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat;
• verblijf als stagiaire of practicant;
• verblijf als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel;
• het volgen van studie;
• de voorbereiding op studie;
• verblijf als au-pair;
• verblijf in het kader van uitwisseling
• het ondergaan van medische behandeling;
• de vervolging van mensenhandel;
• het afwachten van een verzoek op grond van artikel 17 Rwn;
• verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken;
• verblijf als Amv;
• verblijf als kennismigrant;
• werkzaamheid in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening;
• verblijf als onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG;
• verblijfsrecht op grond van artikel 3.4, derde lid, Vb indien bij de verlening is bepaald dat het 

verblijfsrecht tijdelijk van aard is.

Niet inburgeringsplichtig vanwege acht jaar verblijf tijdens leerplichtige leeftijd

Het inburgeringsvereiste is niet van toepassing op de vreemdeling die ten minste acht jaren tijdens 
de leerplichtige leeftijd in Nederland heeft verbleven zijnde de periode van het vijfde tot en met het 
zestiende jaar. Het verblijf in Nederland tijdens de leerplichtige leeftijd blijkt op grond van artikel 
2.6 Besluit inburgering uit inschrijving als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens, dan wel uit inschrijving in de daaraan voorafgaande bevolkingsboekhouding. 
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Voor toepassing van deze vrijstellingsrond is niet vereist dat het hierbij om een ononderbroken 
inschrijving van acht jaar gaat. Voorts is niet vereist dat het om acht jaar legaal verblijf in Neder-
land gaat.

Niet inburgeringsplichtig vanwege diploma’s, certificaten of andere documenten

Op grond van artikel 2.3 en artikel 2.5 Besluit inburgering is niet inburgeringsplichtig de vreemde-
ling die beschikt over een diploma, certificaat of ander document zoals hieronder genoemd:
• een diploma of getuigschrift van een Nederlandstalige opleiding binnen het wetenschappelijk 

onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of 
leerlingwezen. Het diploma moet een wettelijke basis hebben. Als dat zo is, staat dat vermeld 
op het diploma;

• een diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma I of II;
• een in België, Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, 

Sint Eustatius of Saba behaald schooldiploma of getuigschrift. Dit moet zijn behaald na 
onderwijs in een Nederlandstalige opleiding met een voldoende op de cijferlijst voor het vak 
Nederlands. Het niveau van de opleiding moet hoger zijn dan lager- of basisonderwijs en het 
uitgereikte diploma moet een wettelijke basis hebben;

• een diploma van het Europese baccalaureaat van de Europese school, het getuigschrift 
International Baccalaureate Middele Years Certificate, International General Certificate of 
Secundary Education of Internationaal Baccalaureaat, voor zover dat het baccalaureaat het vak 
Nederlands als eerste of tweede taal omvat en voor dat vak een voldoende is behaald of indien 
daartoe een cursus Engels-Nederlandstalig onderwijs of een cursus Internationaal Baccalaure-
aat met daarin het vak Nederlands is gevolgd en een voldoende is behaald;

• het Certificaat Naturalisatietoets;
• het inburgeringsdiploma van de Wet inburgering;
• een certificaat Inburgering in het kader van de WIN, wanneer uiterlijk 31 december 2006 het 

WIN-traject is afgerond, en bijbehorende verklaring van het ROC waaruit blijkt dat een 
profieltoets met de uitkomst voor de onderdelen ’luisteren’ en ’spreken’ niveau NT2-2 is 
behaald, voor de onderdelen ’lezen’ en ’schrijven’ niveau NT2-1 en voor het onderdeel 
Maatschappij Oriëntatie niveau 2 of 80% als die toets is afgelegd na 31 augustus 2001 
respectievelijk 85% als de toets voor 1 september 2001 is afgelegd (de vreemdeling is 
oudkomer);

• een certificaat Inburgering in het kader van de WIN, wanneer het WIN-traject doorliep in 2007 
of 2008, en bijbehorende verklaring van het ROC waaruit blijkt dat voor de onderdelen 
’luisteren’, ’spreken’, ‘lezen’ en ‘schrijven’ tenminste niveau NT2-2 is behaald en voor het 
onderdeel Maatschappij Oriëntatie niveau 2 of 80% als die toets is afgelegd na 31 augustus 
2001 respectievelijk 85% als de toets voor 1 september 2001 is afgelegd (de vreemdeling is 
nieuwkomer);

• een certificaat Oudkomers van de Regeling certificaat inburgering oudkomers, waaruit blijkt dat 
voor de onderdelen ‘luisteren’ en ‘spreken’ niveau NT2 2 is behaald en niveau NT2 1 voor de 
onderdelen ‘lezen ‘schrijven’;

• het document korte vrijstellingstoets van de Wet inburgering (artikel 2.7, tweede lid, Besluit 
inburgering);

• een beschikking van het college van B&W waarin staat dat de vaststelling van een inburge-
ringsprogramma op grond van de Wet inburgering nieuwkomers achterwege is gelaten omdat 
tijdens het inburgeringsonderzoek aannemelijk is geworden dat de nieuwkomer de kennis, het 
inzicht en de vaardigheden die hij door het deelnemen aan een inburgeringsprogramma zou 
kunnen verwerven, reeds in voldoende mate op andere wijze zou verwerven;

• een beschikking van het college van B&W waarin staat dat de vaststelling van een inburge-
ringsprogramma op grond van de Wet inburgering nieuwkomers achterwege is gelaten omdat 
een toets als bedoeld in artikel 5, vierde lid, Wet inburgering nieuwkomers met goed gevolg is 
afgelegd; of

• een bewijs waaruit blijkt dat de vreemdeling ingevolge artikel 4 Besluit Naturalisatietoets zoals 
dit gold op 1 april 2003 is of was ontheven van de verplichting om alle in dat artikel bedoelde 
toetsonderdelen af te leggen.

Andere bescheiden dan hier vermeld, leiden niet tot vrijstelling op deze grond. De thans geldende 
legalisatiecirculaire is van overeenkomstige toepassing.

Om voor vorengenoemde vrijstellingsgrond in aanmerking te komen overlegt de vreemdeling bij 
de aanvraag van de mvv of het verzoek om advies het gevraagde diploma. In het geval vereist is 
dat voor het vak Nederlands een voldoende is gehaald, overlegt de vreemdeling een door de 
onderwijsinstelling gewaarmerkte cijferlijst waaruit blijkt dat een voldoende is behaald voor het 
vak Nederlandse taal.
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Bij twijfel of het diploma, getuigschrift of ander document vrijstelling oplevert in het kader van de 
Wet inburgering kan contact worden opgenomen met de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Overige vrijstellingen

Surinaamse nationaliteit

De vreemdeling met de Surinaamse nationaliteit is op grond van artikel 16, derde lid, Vw vrijge-
steld van het basisexamen inburgering, indien hij heeft aangetoond in Suriname of Nederland 
lager onderwijs in de Nederlandse taal te hebben gevolgd.
Conform artikel 3.13 VV dienen daartoe de volgende bescheiden te worden overgelegd:
a. een schooldiploma of getuigschrift behaald in Suriname voor 25 november 1975 waaruit blijkt 

dat tenminste de lagere school in de Nederlandse taal is afgerond en een verklaring van het 
Centraal Bureau Burgerzaken voorzien van een apostille waaruit blijkt dat de vreemdeling ten 
tijde van afronding van deze school woonachtig is geweest in Suriname;

b. een door het Surinaamse Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling afgegeven schooldi-
ploma of getuigschrift, behaald in Suriname na 25 november 1975, waaruit blijkt dat tenminste 
de lagere school in de Nederlandse taal is afgerond, dan wel een verklaring van het Examenbu-
reau van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling waaruit dit blijkt. Het diploma, het 
getuigschrift of de verklaring dient te zijn voorzien van een apostille;

c. een in Nederland gehaald diploma hoger dan dat van het lager onderwijs;
d. een historisch overzicht uit het Vestigingsregister te Den Haag waaruit blijkt dat de vreemde-

ling ten tijde van de afronding van de lagere school, op de leeftijd van elf, twaalf of dertien jaar, 
woonachtig is geweest in Nederland; of

e. een uittreksel uit de GBA waaruit blijkt dat de vreemdeling ten tijde van de afronding van de 
lagere school, op de leeftijd van elf, twaalf of dertien jaar, woonachtig is geweest in Nederland.

Andere bescheiden dan daar vermeld, leiden niet tot vrijstelling op deze grond.

Niet mvv-plichtig

Het inburgeringsvereiste is evenmin van toepassing op vreemdelingen die, om voor verlening van 
een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in aanmerking te kunnen komen, niet hoeven te 
beschikken over een geldige mvv. In artikel 16, eerste lid, onder h, Vw is reeds voorzien in een 
uitzondering voor de in artikel 17, eerste lid, Vw genoemde categorieën vreemdelingen, waartoe 
ook behoren de in artikel 3.71, tweede lid, Vb genoemde categorieën vreemdelingen, aan wie het 
ontbreken van een geldige mvv niet wordt tegengeworpen.

Hoofdpersoon is houder asielvergunning

Het inburgeringsvereiste wordt niet tegengeworpen aan het gezinslid van de hoofdpersoon die 
houder is van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

T

Paragraaf B1/4.7.1.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.7.1.2 Ontheffing 

Geestelijke of lichamelijke belemmering

Ingevolge artikel 3.71a, tweede lid, aanhef en onder c, Vb wordt de aanvraag tot het verlenen van 
een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd niet afgewezen indien de vreemdeling ten genoegen 
van de Minister van BZK heeft aangetoond door een geestelijke of lichamelijke belemmering 
blijvend niet in staat te zijn het basisexamen inburgering af te leggen.

Indien de vreemdeling een ernstige lichamelijke en/of geestelijke belemmering heeft, is hij 
ontheven van het basisexamen inburgering buitenland. Het gaat hier met name om blindheid, 
doofheid alsmede om doofstomheid. Indien er sprake is van slechtziendheid en hardhorendheid en 
betrokkene niet door eigen hulpmiddelen (bijvoorbeeld een bril of hoorapparaat) alsnog vol-
doende gezichts- of hoorvermogen krijgt om de toets af te leggen, is betrokkene ook vrijgesteld.

Tevens kan onder meer gedacht worden aan een ernstig spraakgebrek dat de menselijke commu-
nicatie verhindert en het afleggen van het basisexamen met behulp van de spraakherkennings-
computer blijvend onmogelijk maakt. In dergelijke gevallen is het blijvend onmogelijk om te gaan 
voldoen aan het inburgeringsvereiste en daarmee voor toelating tot Nederland.
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Betrokkene dient zelf aan te tonen dat hij in aanmerking komt voor de ontheffing. In geval van een 
lichamelijke of geestelijke belemmering volgt de hierna beschreven procedure.

Registratieformulier, toestemmingsverklaring en vragenformulier

De verzoeker verklaart op de Nederlandse diplomatieke en/of consulaire vertegenwoordiging dat 
hij blijvend niet in staat is het basisexamen inburgering buitenland te doen vanwege een lichame-
lijke of geestelijke belemmering. Hiertoe is model (bijlage 19 VV, ontheffing inburgering, artikel 
3.10 VV) beschikbaar. Het door de arts, deskundige of specialist ingevulde standaardformulier (zie 
bijlage 19 VV) wordt gevoegd bij de aanvraag tot afgifte van de mvv.

Van het model vragenformulier maakt deel uit een door vreemdeling zelf te ondertekenen 
verklaring dat hij toestemming geeft aan de arts of deskundige die hem onderzoekt om zijn 
bevindingen mee te delen aan de Minister via het hoofd van de Nederlandse vertegenwoordiging.

Bij het model vragenformulier hoort het informatieblad voor de arts of deskundige (artikel 3.10 
VV). Het informatieblad is onderdeel van het model vragenformulier en dient tevens door de arts 
of deskundige voor gezien te worden ondertekend. De verklaring wordt opgemaakt door het 
vragenformulier in te vullen. De arts of deskundige tekent zijn bevindingen aan op de verklaring en 
zendt de verklaring rechtstreeks naar de Minister via het hoofd van de post en stuurt een afschrift 
ervan aan de vreemdeling, dan wel geeft het afschrift aan de vreemdeling mee.

Verklaringen, opgemaakt anders dan conform dit model, worden niet geaccepteerd. Om de 
garantie te hebben dat het model inderdaad is ingevuld door een arts of deskundige, hecht deze 
een korte verklaring dienaangaande op zijn eigen brief- of receptpapier aan de ingevulde verkla-
ring. De arts/deskundige voorziet het eigen brief- of receptpapier van zijn stempel en zijn paraaf. 
Voorts worden slechts geaccepteerd de verklaringen afkomstig van een door de Nederlandse 
diplomatieke en/of consulaire vertegenwoordiging aangewezen arts of deskundige (artikel 3.10 
VV).

De Minister beoordeelt aan de hand van de bevindingen van de arts of deskundige of er wel of niet 
sprake is van lichamelijke of geestelijke belemmeringen, waardoor de vreemdeling blijvend niet in 
staat is het basisexamen inburgering af te leggen.

Onderzoek

Mocht daartoe aanleiding bestaan dan kan op aanwijzing van de IND tijdens de aanvraagproce-
dure de gegrondheid van het beroep op ontheffing van het basisexamen nader worden 
onderzocht.

Onbillijkheid van overwegende aard

Ingevolge artikel 3.71a, tweede lid, aanhef en onder d, Vb, wordt de aanvraag tot het verlenen van 
een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd niet afgewezen indien de vreemdeling het basisexamen 
inburgering niet met goed gevolg heeft afgelegd en afwijzing van die aanvraag naar het oordeel 
van de Minister van BZK zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard (dit is de zoge-
naamde hardheidsclausule). Hiervan is sprake als een combinatie van zeer bijzondere individuele 
omstandigheden ertoe leidt dat de vreemdeling blijvend niet in staat is om het basisexamen 
inburgering met goed gevolg af te leggen.

Hierbij dient de vreemdeling bovendien te kunnen aantonen die inspanningen te hebben geleverd 
die in redelijkheid kunnen worden gevergd om het basisexamen inburgering met goed gevolg af te 
leggen. Dit kan onder meer blijken uit het één of meermalen afleggen van het basisexamen 
inburgering, waarbij bijvoorbeeld wel een positief resultaat is behaald voor de Toets Gesproken 
Nederlands en de toets Kennis van de Nederlandse Samenleving, maar geen positief resultaat is 
behaald voor de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen. Deze resultaten blijken uit de op naam 
van de vreemdeling gestelde resultatenbrief van het Ministerie van Buza. Deze resultatenbrief 
ontvangt de vreemdeling van de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland na het 
afleggen van het basisexamen inburgering en voegt de vreemdeling bij de mvv-aanvraag.

Het enkele feit dat men een of meerdere malen het examen heeft afgelegd, leidt niet tot een 
succesvol beroep op de hardheidsclausule.

U

Paragraaf B1/4.7.1.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
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4.7.1.3 Herkansing en geldigheidsduur 

Geldigheidsduur van het examen

De geldigheid van het met goed gevolg afgelegde basisexamen inburgering is vastgesteld op één 
jaar (artikel 3.71a Vb). Het met goed gevolg afgelegde basisexamen inburgering is ongeldig indien 
het is behaald meer dan een jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag.

Het positieve resultaat van het basisexamen inburgering dat is behaald vóór 1 april 2011 kan ook 
bij mvv-aanvragen ingediend ná 1 april 2011 worden overgelegd. Daarbij is van belang dat de 
mvv-aanvraag binnen een jaar nadat het basisexamen is behaald, wordt ingediend.

Zie voor herkansing artikel 3.98d Vb.

V

Paragraaf B1/4.7.2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.7.2.1 Gevallen waarin het inburgeringsvereiste niet van toepassing is 

Op grond van artikel 3.80a, eerste lid, Vb wordt de verblijfsvergunning onder de beperking 
‘voortgezet verblijf’ afgewezen als de vreemdeling het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 13 
Wet inburgering, niet heeft behaald. Dit is ingevolge artikel 3.80a, tweede tot en met vierde lid, Vb 
niet van toepassing indien:
a. de vreemdeling jonger is dan 16 jaar dan wel 65 jaar of ouder;
b. de vreemdeling ten minste acht jaren tijdens de leerplichtige leeftijd in Nederland heeft 

verbleven;
c. de vreemdeling is vrijgesteld van het inburgeringsvereiste, omdat hij beschikt over een 

document als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, onder b tot en met l, van het Besluit inburgering;
d. de vreemdeling is vrijgesteld van het inburgeringsvereiste omdat hij voldoet aan een van de 

criteria, genoemd in artikel 2.5, onder a tot en met c, van het Besluit inburgering;
e. de vreemdeling door het college van B&W is ontheven van de inburgeringsplicht omdat de 

vreemdeling heeft aangetoond door een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een 
verstandelijke handicap, blijvend niet in staat te zijn het inburgeringsexamen te behalen;

f. de vreemdeling door het college van B&W is ontheven van de inburgeringsplicht omdat het 
college op grond van door de vreemdeling aantoonbaar geleverde inspanningen tot het 
oordeel komt dat het voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is het inburgeringsexamen te 
behalen;

g. de vreemdeling verblijf heeft in Nederland op basis van een afhankelijke verblijfstitel en de 
relatie waarop die afhankelijke titel is gebaseerd is verbroken in verband met huiselijk geweld;

h. naar het oordeel van de Minister voor I&A blijkens een door de vreemdeling overgelegd 
medisch advies, van een door het college van B&W aangewezen onafhankelijk arts, vanwege 
een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke handicap blijvend niet 
in staat is het inburgeringsexamen te behalen;

i. toepassing daarvan naar het oordeel van de Minister voor I&A zal leiden tot een onbillijkheid 
van overwegende aard.

Ad a.

Vreemdelingen van 16 en 17 jaar zijn niet van rechtswege vanwege hun leeftijd vrijgesteld van het 
inburgeringsvereiste. Vreemdelingen van 16 en 17 jaar worden echter wel op grond van de 
hardheidsclausule vrijgesteld van het inburgeringsvereiste (zie B1/4.7.2.3).

Ad b.

Het inburgeringsvereiste is niet van toepassing op de vreemdeling die ten minste acht jaren tijdens 
de leerplichtige leeftijd in Nederland heeft verbleven zijnde de periode van het vijfde tot en met het 
zestiende jaar. Het verblijf in Nederland tijdens de leerplichtige leeftijd blijkt op grond van artikel 
2.6 Besluit inburgering uit inschrijving als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens, dan wel uit inschrijving in de daaraan voorafgaande bevolkingsboekhouding. 
Voor toepassing van deze vrijstellingsrond is niet vereist dat het hierbij om een ononderbroken 
inschrijving van acht jaar gaat. Voorts is niet vereist dat het om acht jaar legaal verblijf in Neder-
land gaat.
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Ad c en d.

Het gaat hier om de vreemdeling die in het bezit is van een diploma, certificaat of ander document 
genoemd in artikel 2.3, eerste lid, onder b tot en met l, Besluit inburgering of omdat hij voldoet aan 
een van de criteria, genoemd in artikel 2.5, onder a tot en met c, van het Besluit inburgering. Zie 
paragraaf B1/4.7.1.1 onder het kopje Niet inburgeringsplichtig vanwege diploma’s, certificaten of 
andere documenten voor de opsomming van de bedoelde diploma’s, certificaten of andere 
documenten die tot de vrijstelling kunnen leiden.

Om voor vorengenoemde vrijstellingsgrond in aanmerking te komen overlegt de vreemdeling bij 
de aanvraag om een zelfstandige verblijfsvergunning een gewaarmerkte kopie van het gevraagde 
diploma, certificaat of document. In het geval vereist is dat voor het vak Nederlands een voldoende 
is gehaald, overlegt de vreemdeling ook een door de onderwijsinstelling gewaarmerkte cijferlijst 
waaruit blijkt dat een voldoende is behaald voor het vak Nederlandse taal.

Bij twijfel of het diploma, getuigschrift of ander document vrijstelling oplevert in het kader van de 
Wet inburgering kan contact worden opgenomen met de Dienst Uitvoering Onderwijs.

De vreemdelingen die gedeeltelijk zijn vrijgesteld op grond van artikel 2.4 Besluit inburgering 
vallen hier uitdrukkelijk niet onder. De vreemdelingen die slechts gedeeltelijk van de inburgerings-
plicht zijn vrijgesteld en de resterende examens (nog) niet hebben behaald, hebben het inburge-
ringsexamen, bedoeld in artikel 13 Wet inburgering dan ook nog niet behaald. Ingevolge artikel 14 
Wet inburgering is het inburgeringsexamen behaald, ingeval van gedeeltelijke vrijstelling, indien 
de overige daartoe behorende examens met goed gevolg zijn afgelegd. Ten bewijze dat het 
inburgeringsexamen is behaald, wordt een diploma uitgereikt (artikel 14, tweede lid, Wet 
inburgering).

Ad e.

In artikel 3.80a, tweede lid, onder d, Vb is de doorwerking geregeld van de gemeentelijke onthef-
fing dat de vreemdeling wegens een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een 
verstandelijke handicap blijvend niet in staat is het inburgeringsexamen te behalen. Inburgerings-
plichtige vreemdelingen worden op deze grond door het college van B&W van de inburgerings-
plicht ontheven (zie artikel 6, eerste lid, Wet inburgering), nadat een onafhankelijke arts terzake een 
medisch advies heeft uitgebracht (zie artikel 2.8 Besluit inburgering). Deze beslissing van het 
college heeft dus ook tot gevolg dat het inburgeringsvereiste niet wordt gesteld in het kader van 
de aanvraag om een zelfstandige verblijfsvergunning. De verleende ontheffing blijkt uit een 
afschrift van de beschikking van het college van B&W. De beschikking is op de dag van indiening 
van de aanvraag niet ouder dan drie jaar.

Ad f.

Ingevolge artikel 31, tweede lid, Wet inburgering kan het college van B&W de vreemdeling 
ontheffing verlenen van de inburgeringsplicht, indien het college op grond van door de inburge-
ringsplichtige aantoonbaar geleverde inspanningen tot het oordeel komt dat het voor hem 
redelijkerwijs niet mogelijk is het inburgeringsexamen te behalen. Deze ontheffing werkt door in 
de procedure van een aanvraag om een verblijfsvergunning. De verleende ontheffing blijkt uit een 
afschrift van de beschikking van het college van B&W.

Ad g.

In artikel 3.80a, tweede lid, aanhef en onder e, Vb wordt verwezen naar vreemdelingen (voorname-
lijk vrouwen), die verblijf hebben in Nederland op basis van een afhankelijke verblijfstitel en wier 
relatie waarop die afhankelijke titel is gebaseerd is verbroken in verband met huiselijk geweld. Aan 
deze groep kan voortgezet verblijf worden verleend wegens klemmende redenen van humanitaire 
aard (zie B16/4.2). De meeste personen binnen deze categorie zullen het inburgeringsexamen nog 
niet hebben behaald. Indien aan deze groep de eis van het behalen van het inburgeringsexamen 
gesteld wordt, zou dit in het overgrote merendeel van de gevallen leiden tot een afwijzing van de 
aanvraag tot wijziging van de beperking in voortgezet verblijf. Bij deze groep vallen twee subgroe-
pen te onderscheiden. In de eerste plaats betreft het vreemdelingen, die binnen de drie jaar verblijf 
op basis van een afhankelijke verblijfstitel, de relatie waarop die afhankelijke titel is gebaseerd 
hebben verbroken en in afwachting zijn van de beoordeling of voortgezet verblijf in verband met 
huiselijk geweld of een combinatie van humanitaire redenen kan worden verleend. In de tweede 
plaats betreft het vreemdelingen die geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om na 
drie jaar een zelfstandige verblijfsvergunning aan te vragen en die het inburgeringsexamen nog 
niet hebben behaald.
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De vreemdeling die verblijf heeft in Nederland op basis van een afhankelijke verblijfstitel en de 
relatie waarop die afhankelijke titel is gebaseerd, is verbroken in verband met huiselijk geweld (art. 
3.80a, tweede lid, onder e, Vb), toont dit aan door:
• gegevens van de politie, mits bij de politie voldoende aannemelijk is gemaakt dat het geweld 

heeft plaatsgevonden, of een proces-verbaal van de aangifte; èn één van de volgende eisen:
• een verklaring van een (vertrouwens)arts of een andere hulpverlener. De vertrouwensarts hoeft 

niet de eigen huisarts te zijn; of
• gegevens over verblijf in een blijf-van-mijn-lijfhuis; of
• andere gegevens, voorzover het gaat over objectieve gegevens uit betrouwbare bron.

Ad h.

Deze ontheffingsgrond is nader uitgewerkt in paragraaf 4.7.2.2.

Ad i.

Deze ontheffingsgrond betreft de zogenaamde hardheidsclausule en is nader uitgewerkt in 
paragraaf 4.7.2.3.

W

Paragraaf B1/4.7.2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.7.2.2 Ontheffing vanwege een psychische of lichamelijke belemmering of 
verstandelijke handicap 

Op grond van artikel 3.80a, derde lid, Vb kan de Minister voor I&A besluiten het inburgeringsver-
eiste buiten toepassing te laten, indien de vreemdeling naar het oordeel van de Minister blijkens 
een door de vreemdeling overgelegd medisch advies, van een door het college van B&W 
aangewezen onafhankelijk arts, wegens een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een 
verstandelijke handicap blijvend niet in staat is het inburgeringsexamen te behalen. Deze bepaling 
heeft ten eerste betrekking op vreemdelingen die na de verlening van de verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd op grond van de Wet inburgering van de inburgeringsplicht waren 
uitgezonderd, maar aan wie in het kader van de aanvraag om een zelfstandige verblijfsvergunning 
alsnog het inburgeringsvereiste wordt gesteld. Uitgangspunt is dat deze vreemdelingen op 
dezelfde grond en wijze van het inburgeringsvereiste ontheven moeten kunnen worden als de 
vreemdeling wie ten tijde van de verlening van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd 
in beginsel inburgeringsplichtig was en ontheven is van de inburgeringsplicht door het college van 
B&W vanwege medische omstandigheden. Deze bepaling heeft voorts betrekking op vreemdelin-
gen die voorafgaand aan de aanvraag om een verblijfsvergunning niet door het college van B&W 
van de inburgeringsplicht waren ontheven (zie 4.7.2.1 onder e). Voor hen geldt hetzelfde uitgangs-
punt.
De IND maakt ter beoordeling van de psychische of lichamelijke belemmering eveneens gebruik 
van het medische advies van de onafhankelijke arts (artikel 2.8 Besluit inburgering).
Betrokkene toont zelf door middel van een ‘medisch advies inburgeringsexamen’ aan dat hij in 
aanmerking komt voor ontheffing. Hiervoor dient de volgende procedure gevolgd te worden. 

Medisch advies inburgeringsexamen

De vreemdeling die aantoont dat hij een zodanig psychische of lichamelijke belemmering dan wel 
een zodanige verstandelijke handicap heeft, dat hij binnen vijf jaar niet in staat is het inburgerings-
examen af te leggen, kan naar het oordeel van de Minister voor I&A worden ontheven van de 
verplichting het inburgeringsexamen te behalen. Voor een medisch advies die de belemmering of 
handicap aantoont, kan hij terecht bij de, in het kader van de uitvoering van de Wet inburgering, 
door het college van B&W van zijn woonplaats aangewezen arts. In geval van verhuizing kan het 
advies afkomstig zijn van een aangewezen arts uit de vorige woonplaats.
De medisch adviseur is een onafhankelijke arts – niet zijnde een behandelend arts van de 
vreemdeling – die is ingeschreven in het BIG-register (het conform de Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gehouden 
register).

De medisch adviseur stelt een advies op conform het “Protocol Medische Advisering” dat een 
bijlage is bij artikel 2.4, derde lid, van de Regeling inburgering. Het advies wordt door de medisch 
adviseur rechtstreeks naar de vreemdeling gestuurd. In het advies dienen de volgende gegevens 
ingevuld te zijn: persoonlijke gegevens van betrokkene, de naam van de medisch adviseur, 
onderzoeksactiviteiten, probleemanalyse, conclusie en advies. Medische adviezen opgemaakt 
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anders dan conform het model zoals opgenomen in het “Protocol Medische Advisering”, of door 
een andere dan de door het college van B&W aangewezen arts, dan wel onvolledige adviezen, 
worden niet geaccepteerd.
Het medisch advies mag bij het indienen van de aanvraag om een verblijfsvergunning niet ouder 
zijn dan zes maanden. 

Onderzoek IND

Mocht daartoe aanleiding bestaan dan kan tijdens de procedure om een verblijfsvergunning het 
medisch advies nader worden onderzocht door de IND. De IND stuurt dan het medische advies 
naar de medisch adviseur die het advies heeft opgesteld, waarna de medisch adviseur de 
authenticiteit kan vaststellen. Indien het advies niet authentiek blijkt, wordt de vreemdeling niet 
ontheven van de verplichting het inburgeringsexamen te behalen.

X

Paragraaf B1/4.7.2.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.7.2.3 Ontheffing met een beroep op de hardheidsclausule 

In artikel 3.80a, vierde lid, Vb is voorzien in een zogenoemde hardheidsclausule. Ook indien de 
vreemdeling niet beschikt over het inburgeringsdiploma en niet behoort tot een van de vrijge-
stelde categorieën is het mogelijk dat de aanvraag niet wordt afgewezen op het enkele feit dat de 
vreemdeling niet voldoet aan het inburgeringsvereiste, indien de toepassing van het inburgerings-
vereiste naar het oordeel van de Minister leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. De 
vreemdeling die zich erop beroept dat het toepassen van het inburgeringsvereiste ten aanzien van 
hem leidt tot een tot een onbillijkheid van overwegende aard, motiveert dit beroep reeds bij het 
indienen van de aanvraag tot het wijzigen van een verblijfsvergunning regulier in een verblijfsver-
gunning om voortgezet verblijf en onderbouwt dit zoveel als mogelijk met bewijsstukken. Het 
aanvraagformulier vervult hierin een rol in die zin dat het de vreemdeling erop attendeert dat er 
sprake kan zijn van bijzondere en individuele omstandigheden, op grond waarvan het van de 
vreemdeling niet kan worden verwacht dat hij aan het inburgeringsvereiste voldoet. Middels het 
aanvraagformulier wordt de vreemdeling ook verzocht het beroep op deze bijzondere en indivi-
duele omstandigheden reeds bij het indienen van de aanvraag zoveel mogelijk middels bewijs-
stukken en documenten te onderbouwen.

Indien geen (afdoende) bewijs wordt overgelegd ter staving van het beroep op de hardheidsclau-
sule, terwijl vast staat dat de vreemdeling hier wel schriftelijk op is gewezen, wordt de verblijfsver-
gunning conform artikel 16a Vw in samenhang met artikel 3.80a, eerste lid, Vb afgewezen wegens 
het niet behalen van het inburgeringsexamen.

Bijzondere groepen in het kader van de hardheidsclausule

Bij de toepassing van de hardheidsclausule kan ondermeer worden gedacht aan de situaties in de 
volgende paragrafen.

A. Vreemdelingen van 16 en 17 jaar 

Van minderjarige vreemdelingen wordt niet verwacht dat zij het inburgeringsexamen behalen. 
Vreemdelingen van 16 en 17 jaar vallen om deze reden onder de hardheidsclausule.

B. Beroep op het ondanks geleverde inspanning redelijkerwijs niet in staat kunnen 
worden geacht het inburgeringsexamen te behalen 

De hardheidsclausule kan ook toegepast worden in de situaties waarin de Minister voor I&A op 
grond van door de vreemdeling aantoonbaar geleverde inspanningen tot het oordeel komt dat het 
voor deze vreemdeling redelijkerwijs niet mogelijk is het inburgeringsexamen te behalen.

Het gaat hier om een vreemdeling die:
1. niet gealfabetiseerd is in zijn eigen taal en de Nederlandse taal,
2. van wie, gezien zijn leeftijd en overige omstandigheden, niet kan worden verwacht dat hij (nog) 

Nederlands leert lezen en schrijven binnen een periode van vijf jaar, en
3. de toets gesproken Nederlands (TGN) op A2 niveau heeft behaald.
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Ad 3.

Gezien de vorm waarin het inburgeringsexamen wordt afgenomen, kunnen de onderdelen, 
praktijkdeel examen, kennis Nederlandse samenleving en elektronisch praktijkexamen bij een 
geslaagd beroep op niet gealfabetiseerd zijn niet op reguliere wijze door de vreemdeling worden 
afgelegd. Kunnen lezen is nu eenmaal een minimale voorwaarde om deze onderdelen af te kunnen 
leggen. Bij de toets gesproken Nederlands geldt de voorwaarde van het kunnen lezen echter niet. 
Bij een geslaagd beroep op ‘niet gealfabetiseerd’ zijn moet de niet gealfabetiseerde vreemdeling 
derhalve de vaardigheden ‘spreken’ en ‘luisteren’ door middel van de toets gesproken Nederlands 
afleggen.
Indien de niet gealfabetiseerde vreemdeling de toets gesproken Nederlands met goed gevolg op 
A2 niveau heeft afgelegd, verstrekt de Dienst Uitvoering Onderwijs een resultatenbrief van het 
afleggen van de toets gesproken Nederlands, met het resultaat ‘geslaagd’.
Bij de indiening van een verblijfsaanvraag overlegt de vreemdeling de door de Dienst Uitvoering 
Onderwijs verstrekte resultatenbrief van het afleggen van de toets gesproken Nederlands (TGN), 
met het resultaat “geslaagd”. Separaat hieraan toont betrokkene aan welke inspanning hij heeft 
verricht om gealfabetiseerd te raken.

Om een geslaagd beroep te doen op deze ontheffingsgrond, overlegt betrokkene een verklaring 
van het ROC Amsterdam, waarin deze aangeeft dat betrokkene wegens beperkt leervermogen in 
samenhang met onder meer vooropleiding en leeftijd in redelijkheid niet in staat geacht kan 
worden het examen te behalen. Het ROC komt tot een dergelijke verklaring na het uitvoeren van 
het zogenaamde haalbaarheidsonderzoek, zoals hieronder beschreven.

Haalbaarheidsonderzoek

Het bovenstaande leidt ertoe dat bij een beroep op deze ontheffingsgrond een nader onderzoek 
wordt ingesteld. In dit onderzoek worden de volgende factoren meegenomen: de mate van het niet 
gealfabetiseerd zijn, de mate van extra inspanning om gealfabetiseerd te raken, alsmede het 
leervermogen van betrokkene, de vooropleiding en de leeftijd.
Dit zogenaamde ‘haalbaarheidsonderzoek’ vindt uitsluitend plaats bij Regionaal Opleidingen 
Centrum (ROC) van Amsterdam. Dit ROC beoordeelt of het haalbaar is voor betrokkene binnen een 
tijdsbestek van vijf jaar Nederlands te leren lezen en schrijven op het betreffende niveau van het 
Referentiekader Nederlands als Tweede Taal. Betrokkene betaalt zelf voor het haalbaarheidsonder-
zoek. De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek staan vermeld op www.ind.nl. De datum van 
ontvangst door het ROC Amsterdam van de aanmelding voor het haalbaarheidsonderzoek is 
bepalend voor de vaststelling van de vraag welk tarief geldt.

Iemand is ‘niet gealfabetiseerd’ in het kader van het inburgeringsexamen indien hij analfabeet is in 
zowel zijn eigen taal als het Nederlands. Beheerst iemand wel het schrift van zijn eigen taal 
(bijvoorbeeld betrokkene kan Arabisch, Chinees of Thais schrijven), maar beheerst hij niet het 
Latijnse schrift, dan kan hij niet als ‘niet gealfabetiseerd’ worden beschouwd. Betrokkene beheerst 
immers de kunst van het schrijven. Onderwijsdeskundigen spreken in dat geval van ‘anders’ 
gealfabetiseerd zijn .
Heeft iemand in zijn eigen land niet de aldaar gebruikelijke basisopleiding (lagere school) 
afgerond, dan wordt hij in het kader van het inburgeringsexamen als niet gealfabetiseerd 
beschouwd. Mogelijkerwijs kan betrokkene enigszins in zijn eigen taal en (al dan niet) het 
Nederlands enige woorden lezen en schrijven, toch is betrokkene te beschouwen als niet gealfabe-
tiseerd. Van een ieder die op het model Aanmeldingsformulier ROC van Amsterdam voor het 
onderzoek naar analfabetisme aangeeft dat hij in het herkomst land geen enkele opleiding heeft 
afgerond, wordt aangenomen dat hij de eigen taal niet kan lezen en schrijven. Betrokkene hoeft 
dienaangaande geen stukken te overleggen. Indien later blijkt dat de vreemdeling in een andere 
procedure anders heeft verklaard of anderszins blijkt dat de vreemdeling een opleiding heeft 
afgerond, wordt van het ROC-advies afgeweken. Het model Aanmeldingsformulier ROC van 
Amsterdam voor het onderzoek naar analfabetisme is te vinden op www.ind.nl.

Extra inspanning in het kader van het haalbaarheidsonderzoek

Betrokkene toont aan de hand van certificaten of verklaringen van (bij voorkeur onderwijs-)
instellingen aan dat hij zich heeft ingespannen om gealfabetiseerd te raken. Van een ‘extra 
inspanning’ is sprake als meer dan gemiddeld is getracht het vereiste niveau op het gebied van 
Nederlands leren lezen en schrijven te behalen. Voor oud-komers is dit het niveau A1, voor overige 
vreemdelingen is dit het niveau A2. Hierbij is het niet van belang of betrokkene wel of niet 
inburgeringsplichtig is of was ingevolge de Wet inburgering. Het moet wel ten minste gaan om 
een cursus in georganiseerd verband, bij voorkeur bij een onderwijsinstelling, maar het kan ook 

41 Staatscourant 2011 nr. 5302 29 maart 2011



gaan om een gemeentelijk welzijnswerk, een cursus bij of via het arbeidsbureau of een cursus bij 
buurt- of clubhuis.
Dit betekent bijvoorbeeld voor een betrokkene die verplicht is geweest de inburgeringscursus uit 
de Wet Inburgering Nieuwkomers te doen (en daarvoor (wel getoetst) niet het niveau heeft 
gehaald waarop hij vrijstelling van het inburgeringsexamen zou hebben gekregen), dat hij 
(onverplicht door enige regelgeving) door middel van het volgen van een cursus zich heeft 
ingespannen te leren lezen en schrijven in de Nederlandse taal.
Voor een betrokkene die niet verplicht is geweest de inburgeringscursus uit de Wet Inburgering 
Nieuwkomers te volgen, geldt in het kader van ‘extra inspanning’ een zelfde maatstaf. Ook hier 
toont betrokkene aan dat hij (onverplicht door enige regelgeving) door middel van een cursus 
Nederlands zich heeft ingespannen te leren lezen en schrijven. De eis van ‘extra inspanning’ toont 
betrokkene aan door middel van bescheiden, afkomstig van de instelling waar het onderwijs of de 
cursus is gevolgd, bij het ROC van Amsterdam.
De vreemdeling toont bij zijn aanmelding bij het ROC van Amsterdam aan dat hij (onverplicht) een 
cursus Nederlands heeft gedaan. Gezien de kosten voor het onderzoek is het een betrokkene die 
niet aantoont (onverplicht) een cursus Nederlands te hebben gedaan, bij voorbaat af te raden om 
zich bij het ROC van Amsterdam te melden voor het onderzoek. Alleen als betrokkene ervan 
overtuigd is de ‘extra inspanning’ te kunnen aantonen bij het ROC van Amsterdam, heeft het zin 
dat betrokkene zich tot het ROC wendt voor het onderzoek naar de vraag of betrokkene eventueel 
nog binnen vijf jaar met kans op succes het inburgeringsexamen zal kunnen afleggen.

Beperkt leervermogen in het kader van het haalbaarheidsonderzoek

Met ‘beperkt leervermogen’ wordt bedoeld ‘beperkte studievaardigheden als gevolg van gebrek 
aan educatie’. Iemand die nooit geleerd heeft om ‘te leren’ bezit, in deze context, een ‘beperkt 
leervermogen’. Of hiervan sprake is, wordt onderzocht en beoordeeld door het ROC van Amster-
dam. In die beoordeling betrekt het ROC van Amsterdam factoren als de geen tot zeer beperkte 
vooropleiding van betrokkene, diens leeftijd en het feit dat betrokkene wel heeft getracht Neder-
lands te leren schrijven en lezen op het betreffende niveau van het Europese Raamwerk voor 
Moderne Vreemde Talen.

C. Tegen hun wil in het land van herkomst achtergelaten vrouwen en kinderen 

De hardheidsclausule kan toepassing hebben op de vreemdelingen die in het bezit zijn gesteld van 
een verblijfsvergunning onder de beperking gezinshereniging of gezinsvorming, die onvrijwillig in 
het land van herkomst zijn achtergelaten, en die niet meer kunnen beschikken over hun verblijfspa-
pieren (ten aanzien van achtergelaten vrouwen zie B1/5.1, B1/5.3.2, B1/7.1.3 en B16/4.2). Wanneer 
deze vreemdelingen na achterlating een verzoek doen tot wedertoelating, is voortgezet verblijf 
vaak de enige vergunning waarvoor zij in aanmerking kunnen komen.
In het geval deze categorie in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet 
verblijf na drie jaar verblijf in Nederland overeenkomstig artikel 3.51, eerste lid, onder a, Vb, wordt 
het niet voldoen aan het inburgeringsvereiste hen niet tegengeworpen.
In het geval de vreemdeling nog geen drie jaar in Nederland verblijft conform artikel 3.51, eerste 
lid, onder a, Vb, kan slechts voortgezet verblijf op grond van artikel 3.52 Vb worden overwogen. 
Mocht geconcludeerd worden tot verlening van een verblijfsvergunning op grond van artikel 3.52 
Vb, dan is het inburgeringsvereiste niet van toepassing.

Niet-bijzondere gevallen in het kader van de hardheidsclausule

Er is in ieder geval geen sprake van een zeer bijzonder geval, indien betrokkene stelt, hoewel 
inburgeringsplichtig, geen aanbod tot een inburgeringsvoorziening of geen inburgeringsvoorzie-
ning opgelegd te hebben gekregen of geen aanbod tot een taalkennisvoorziening te hebben 
gekregen van de gemeente of nimmer hebben geweten het inburgeringsexamen behaald te 
moeten hebben.
Het inburgeringsvereiste zal nimmer buiten toepassing worden gelaten om die reden. De 
voorwaarden waaronder voortgezet verblijf wordt verleend waren reeds met inwerkingtreding van 
de Wet inburgering op 1 januari 2007 duidelijk. Van een onverwachte confrontatie met het 
inburgeringsvereiste is geen sprake. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling om 
ingeburgerd te geraken. 

Y

Paragraaf B1/4.10 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
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4.10 Tijdsverloop in reguliere zaken 

Met ingang van 1 januari 2003 is het driejarenbeleid afgeschaft, onder handhaving van het 
bestaande beleid als overgangsrecht voor aanvragen die op dat moment drie jaar oud waren. Een 
aanspraak op het driejarenbeleid ontstaat pas op het moment dat de driejarentermijn is volge-
maakt. Aanvragen, ontvangen op 1 januari 2000 of latere datum, komen dus niet op grond van het 
driejarenbeleid in aanmerking voor inwilliging.

Voor aanvragen, ontvangen vóór 1 januari 2000, blijft het driejarenbeleid wel gelden met dien 
verstande dat na 1 januari 2003 geen relevante tijd meer wordt opgebouwd.

Het driejarenbeleid is een bijzonder beleid binnen het vreemdelingenbeleid. Het enkele tijdsver-
loop in een procedure omtrent een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning is geen 
reden om tot verblijfsaanvaarding over te gaan.

Het driejarenbeleid heeft zich gevormd vanuit de overweging dat als gevolg van het tijdsverloop in 
een verblijfsrechtelijke procedure, onder omstandigheden, enerzijds bij de vreemdeling de 
gedachte kan opkomen dat de Minister in zijn verblijf in Nederland zal berusten en anderzijds de 
Minister in redelijkheid niet meer gebruik kan maken van zijn bevoegdheid de vreemdeling op 
bepaalde gronden verblijf te weigeren. De lange duur van de procedure moet voornamelijk of 
uitsluitend terug te voeren zijn op effecten van bestuurlijk beleid, dat wil zeggen dat de vreemde-
ling niet of nauwelijks invloed heeft gehad op het verloop van de procedure. In dat verband is van 
belang dat de vreemdeling geen handelingen heeft verricht die het bestuursorgaan of de rechter 
noodzaken tot het uitstellen van de beslissing (traineren). In een reguliere procedure wordt het 
driejarenbeleid uitgewerkt als een beperking van de afwijzingsgronden. Ingeval de procedure drie 
jaar heeft geduurd wordt voorbij gegaan aan twee gronden waarop een aanvraag afgewezen zou 
kunnen worden, te weten het middelenvereiste en het mvv-vereiste. De overige afwijzingsgronden 
van artikel 16 Vw blijven van toepassing.

Voorwaarden 

a. Een aanvraag tot het verlenen, wijzigen of verlengen van de geldigheidsduur van een 
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 Vw wordt niet afgewezen 
wegens het ontbreken van een geldige mvv (zie artikel 3.71, tweede lid, aanhef en onder b, Vb) 
of omdat de vreemdeling of degene bij wie deze wil verblijven niet zelfstandig en duurzaam 
beschikt over voldoende middelen van bestaan, indien op de aanvraag drie jaren na ontvangst 
ervan niet onherroepelijk is beslist, terwijl de vreemdeling gedurende deze periode rechtmatig 
verblijf in Nederland heeft gehad op grond van artikel 8, onder f, g of h, Vw in afwachting van 
de beslissing op deze aanvraag of het bezwaarschrift of het beroepschrift gericht tegen de 
afwijzing van deze aanvraag. Voor de toepassing van dit beleid wordt een bezwaarschrift tegen 
de intrekking van een verblijfsvergunning gelijk gesteld met een aanvraag om verlenging van 
de geldigheidsduur van deze vergunning. Ook in deze gevallen moet het gaan om een 
beslissing, die nog niet onherroepelijk is, terwijl de vreemdeling rechtmatig verblijf had op 
grond van artikel 8, onder f, g of h, Vw. Voor reeds afgesloten zaken geldt het beleid dus niet. 
Tevens dient het oorspronkelijk beoogde verblijfsdoel nog van toepassing te zijn. Gedurende 
de periode van drie jaar moet de oorspronkelijke aanvraag nog aan de orde zijn, dat wil zeggen 
dat de vreemdeling niet inmiddels een ander verblijfsdoel nastreeft. Indien de vreemdeling 
bijvoorbeeld een aanvraag heeft gedaan voor een verblijfsvergunning met een beperking 
verband houdend met het verrichten van arbeid in loondienst, maar hij inmiddels een 
verblijfsvergunning met een beperking verband houdend met gezinsvorming wenst, dan wordt 
niet aan de hier bedoelde voorwaarde voldaan.
NB: onder de Vw (oud) bestond de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een verblijfs-
vergunning zonder beperking of vanwege klemmende redenen van humanitaire aard. Na 
inwerkingtreding van de Vw op 1 april 2001 moet de vreemdeling een verblijfsdoel aangeven 
als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid Vb (zie hierna onder B1/5.6). In de gevallen waarin een 
aanvraag voor een verblijfsvergunning zonder beperking of vanwege klemmende redenen van 
humanitaire aard is gedaan vóór 1 april 1998 wordt niet vereist dat de vreemdeling een 
verblijfsdoel aangeeft, aangezien de driejarentermijn is volgelopen vóór inwerkingtreding van 
de wet. In deze gevallen kan, indien aan de overige voorwaarden van deze paragraaf is 
voldaan, een verblijfsvergunning worden verleend. Zie hierna onder het kopje ‘Procedurele 
bepalingen’.

b. Er moet sprake zijn van beleidsmatige redenen voor het rechtmatig verblijf. De vreemdeling 
moet rechtmatig verblijf hebben gehad op grond van artikel 8, onder f, g of h, Vw. Deze 
voorwaarde omvat dus zowel de gevallen waarin de vreemdeling de behandeling van de 
aanvraag of een bezwaar- of beroepschrift op grond van hoofdstuk 7, afdeling 2, Vw mag 
afwachten als de gevallen waarin het bestuursorgaan of de rechter heeft bepaald dat de 
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vreemdeling om redenen verband houdend met de onderhavige aanvraag de behandeling in 
Nederland mag afwachten. Dit rechtmatig verblijf gedurende drie jaar moet dus samenhangen 
met het oorspronkelijk beoogde verblijfsdoel. Indien het de vreemdeling is toegestaan om de 
beslissing op de aanvraag af te wachten om een andere reden, bijvoorbeeld omdat inmiddels 
een aanvraag voor een ander verblijfsdoel is ingediend, dan levert het rechtmatig verblijf geen 
aanspraak op een verblijfsvergunning vanwege het driejarenbeleid op. Hierbij geldt nog het 
volgende. Een rechterlijke uitspraak waarbij het beroep of hoger beroep gegrond is verklaard, 
maakt de periode van daaraan voorafgaand niet-rechtmatig verblijf alsnog rechtmatig. Dit 
betekent dat de vreemdeling ofwel aansluitend vanaf de datum van de aanvraag om (verlen-
ging van de geldigheidsduur van) een verblijfsvergunning tot aan het moment van het 
vollopen van de driejaartermijn rechtmatig verblijf heeft gehad omdat hij de beslissing op de 
aanvraag mocht afwachten, ofwel na een rechterlijke uitspraak geacht wordt de gehele periode 
van drie jaar rechtmatig verblijf te hebben gehad. Indien de voorlopige voorziening wordt 
toegewezen dan wel het (hoger) beroep gegrond is verklaard, geldt de tijd vanaf de datum van 
het verzoekschrift (verzoek om een voorlopige voorziening, (hoger) beroepschrift) als relevante 
tijd voor het bepalen van de driejaartermijn. In het geval de rechter met toepassing van artikel 
8:72, derde lid, Awb het bestreden besluit heeft vernietigd, maar de rechtsgevolgen van het 
besluit in stand laat, wordt de periode van behandeling van het (hoger) beroep niet alsnog 
rechtmatig geacht. Eén van de rechtsgevolgen van de vernietigde beslissing is immers dat er 
aanspraken kunnen ontstaan op een verblijfsvergunning op grond van het driejarenbeleid.

c. Er mag geen sprake zijn van de afwijzingsgronden van artikel 16 Vw, behoudens het mvv-
vereiste en het middelenvereiste. 

Daarnaast gelden nog de volgende afwijzingsgronden:
• er zijn onjuiste gegevens verstrekt dan wel gegevens achtergehouden, terwijl de verstrekt of 

achtergehouden gegevens tot afwijzing van de aanvraag zouden hebben geleid;
• de vreemdeling heeft zich onttrokken aan het toezicht.

Artikel 16 Vw 

De toepassing van het driejarenbeleid heeft tot gevolg dat afgezien wordt van de afwijzingsgron-
den van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a en c, Vw. De overige afwijzingsgronden zijn 
onverkort van toepassing. Voor de toepassing van de afwijzingsgrond van artikel 16, aanhef en 
onder d, Vw is het tijdstip van het plegen van het delict van belang. Indien tijdens de driejarenter-
mijn een strafbaar feit is gepleegd, terzake waarvan een serieuze verdenking is ontstaan (het gaat 
dan om een misdrijf), dan wordt aangenomen dat hij een gevaar vormt voor de openbare orde 
tenzij de strafzaak is afgerond zonder veroordeling (sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervol-
ging). Ook als een transactie heeft plaatsgevonden dan wel een strafbeschikking is uitgevaardigd 
of als de strafzaak nog niet is afgerond, is er sprake van deze contra-indicatie. 

Is het delict gepleegd voorafgaand aan de asielaanvraag, of na het verstrijken van de driejarenter-
mijn, dan wordt aansluiting gezocht bij het algemene beleid inzake de weigering van verblijf bij 
gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid, aangezien het driejarenbeleid ziet op de 
verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd (zie B1/4.4). Is het delict gepleegd 
op een moment dat er reeds drie jaar en zes maanden (de normale beslistermijn plus de driejaren-
termijn) verstreken zijn, dan wordt getoetst aan de glijdende schaal.

Onjuiste gegevens

Gelet op het bijzondere karakter van het driejarenbeleid worden de voordelen van dit beleid niet 
verstrekt, indien de vreemdeling onjuiste gegevens heeft verstrekt.

Onttrekken aan het toezicht

Uit het gedrag van de vreemdeling moet blijken dat hij kennelijk geen belang meer hecht aan de 
beslissing op zijn oorspronkelijke aanvraag door (bijvoorbeeld) zijn adres met onbekende 
bestemming te verlaten of geen contact meer te houden met de bevoegde autoriteiten. Overigens 
geldt als voorwaarde voor toepassing van deze afwijzingsgrond niet dat de vreemdeling een 
meldplicht had. De tijd die verstreken is voordat de vreemdeling met onbekende bestemming 
vertrok telt niet mee voor het berekenen van de relevante termijn; pas op het moment dat de 
vreemdeling zich weer bij de bevoegde autoriteiten meldt gaat er een nieuwe termijn lopen.
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Berekening termijn

Aanvang termijn

De termijn van drie jaar gaat lopen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag om een 
verblijfsvergunning, het wijzigen daarvan of het verlengen van de geldigheidsduur, door middel 
van het formulier als bedoeld in artikel 3.99 Vb. De dag van ontvangst van de aanvraag telt dus 
mee bij de berekening van de termijn.

Voor de toepassing van dit beleid wordt een bezwaarschrift tegen de intrekking van een verblijfs-
vergunning gelijkgesteld met een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van deze 
vergunning. In deze gevallen gaat de termijn lopen vanaf de datum van ontvangst van het 
rechtsmiddel. Let wel, deze procedure staat los van de procedure die betrekking heeft op de 
aanvraag van de verblijfsvergunning. Het tijdsverloop van de oorspronkelijke procedure mag niet 
worden opgeteld bij het tijdsverloop van de intrekkingsprocedure.

Einde termijn

Er wordt geen tijdsverloop meer opgebouwd vanaf de datum waarop de beslissing rechtens 
onaantastbaar wordt. Daarvan zal in beginsel sprake zijn vier weken na de datum waarop de 
beslissing, met inachtneming van artikel 3:40 en 3:41 Awb, in werking treedt, als de vreemdeling 
tenminste binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep heeft ingesteld tegen deze beslissing.

Indien de vreemdeling beroep heeft ingesteld, eindigt het tijdsverloop, behoudens een gegrond-
verklaring van het beroep met een (partiële) vernietiging van de beslissing zonder instandhouding 
van de rechtsgevolgen ervan, op de datum van de uitspraak, tenzij binnen de daarvoor gestelde 
termijn hoger beroep tegen de uitspraak wordt ingesteld.

Indien de vreemdeling verzet doet tegen de uitspraak in (hoger) beroep, wordt geen tijdsverloop 
opgebouwd vanaf de datum waarop het verzetschrift ontvangen is, tenzij het verzet gegrond wordt 
verklaard en het (hoger) beroep vervolgens alsnog gegrond wordt verklaard met een (partiële) 
vernietiging van de beslissing zonder instandhouding van de rechtsgevolgen ervan.

Indien de vreemdeling herziening vraagt van de uitspraak in (hoger) beroep, wordt evenmin 
tijdsverloop opgebouwd vanaf de datum waarop het verzoekschrift wordt ontvangen, tenzij het 
verzoek om herziening wordt toegewezen en het (hoger) beroep alsnog gegrond wordt verklaard 
met een (partiële) vernietiging van de beslissing zonder instandhouding van de rechtsgevolgen 
ervan.

Onderbrekingen van de termijn

Bij het berekenen van deze termijn worden bepaalde perioden buiten beschouwing gelaten. Het 
betreft de volgende perioden, waarin:
a. de vreemdeling rechtmatig verblijf heeft gehad op grond van artikel 8, onder a tot en met e of l, 

Vw;
b. de vreemdeling niet in Nederland verblijft, tenzij de vreemdeling geoorloofd buiten Nederland 

verblijft;
c. onderzoek wordt gedaan naar door de vreemdeling verstrekte gegevens of bescheiden, die 

naar het oordeel van de Minister in redelijkheid niet tot inwilliging van de aanvraag zouden 
kunnen leiden.

ad a.

In onderdeel a is neergelegd dat niet in aanmerking wordt genomen de periode waarin de 
vreemdeling al rechtmatig verblijf had op grond van een verblijfsvergunning, als gemeenschaps-
onderdaan of als vreemdeling die verblijfsrecht ontleent aan het Associatiebesluit 1/80 van de 
Associatieraad EEG/ Turkije. Dat betekent dat het verlenen van een verblijfsvergunning, van welke 
aard ook (asiel of regulier, voor bepaalde of onbepaalde tijd), of de vaststelling dat de vreemdeling 
een verblijfsrecht ontleent aan het gemeenschapsrecht of het Associatiebesluit de opbouw van de 
relevante tijd stopt. De gehele geldigheidsduur van de verblijfsvergunning telt niet mee, ook al 
wordt de verblijfsvergunning verleend met ingang van een datum die ligt voor de datum waarop 
de beschikking, strekkende tot verlening, is genomen. Let wel: in zaken waarin het relevante 
tijdsverloop moet worden beoordeeld naar de stand van zaken vóór 1 april 2001, en dus moet 
worden vastgesteld of de driejaartermijn is volgelopen vóór 1 april 2001, is dit op grond van een 
uitspraak van de REK van 1 november 2000 anders. Indien de vreemdeling in de loop van de 
procedure reeds in het bezit is gesteld van een andere verblijfstitel ongeacht de vraag of deze 
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verblijfstitel naar zijn aard tijdelijk is of niet, telt die periode niet mee in de opbouw van het 
relevante tijdsverloop voor de nog openstaande procedure. Buiten beschouwing blijft derhalve de 
periode vanaf de datum waarop de vreemdeling of diens gemachtigde kennis neemt van de 
beslissing waarbij de vreemdeling een verblijfstitel wordt toegekend tot en met de datum waarop 
de vreemdeling of diens gemachtigde kennis neemt van de beslissing waarbij de verblijfstitel 
wordt ingetrokken, dan wel, bij niet verlenging van de geldigheidsduur van deze verblijfstitel, de 
expiratiedatum daarvan. Bij verzending per post wordt de dag na de verzending als dag van 
ontvangst gezien, tenzij deze dag valt op een zondag of een algemeen erkende feestdag. In dit 
laatste geval wordt de dag van ontvangst geacht te zijn de eerstvolgende dag die niet een zondag 
of algemeen erkende feestdag is. Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat in deze gevallen in twee 
stappen gekeken wordt naar de driejarentermijn. Eerst wordt bepaald aan de hand van de lijn van 
de REK van 1 november 2000 – het feitelijk bezit van de verblijfsvergunning – op welke datum de 
vreemdeling drie jaar relevant tijdsverloop heeft opgebouwd. Indien deze termijn volloopt vóór 
1 april 2001, dan is in ieder geval voldaan aan één van de voorwaarden van het driejarenbeleid en 
kan, indien aan de overige voorwaarden van deze paragraaf is voldaan, een verblijfsvergunning 
worden verleend. Indien de termijn, op deze wijze berekend, volloopt op of ná 1 april 2001 dan 
geldt de hoofdregel dat de gehele periode van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning niet 
wordt meegeteld.

ad b.

In onderdeel b is bepaald dat bij de berekening van de driejarentermijn, buiten beschouwing blijft 
de periode waarin de vreemdeling niet in Nederland verbleef. Daarop wordt een uitzondering 
gemaakt ingeval de vreemdeling geoorloofd buiten Nederland verbleef. Daarvan is in ieder geval 
sprake indien de vreemdeling voorafgaande aan zijn vertrek van de Minister een verklaring heeft 
gekregen die hem recht geeft op terugkeer naar Nederland, en hij tijdig, dat wil zeggen voor de 
aangegeven expiratiedatum, naar Nederland is teruggekeerd. In de uitzondering van onderdeel b 
komt de ratio tot uiting, dat met geoorloofd verblijf buiten Nederland de opbouw van de driejaren-
termijn niet eindigt. Wel zal, aangezien het verblijf buiten Nederland berust op een keuze van de 
vreemdeling, de periode van het verblijf in het buitenland niet meetellen.

ad c.

In onderdeel c is bepaald dat indien de vreemdeling gegevens of bescheiden heeft overgelegd, 
waarnaar onderzoek heeft moeten plaatsvinden, terwijl achteraf blijkt dat die in redelijkheid niet tot 
inwilliging van de aanvraag zouden hebben kunnen leiden, deze periode niet meetelt voor de 
opbouw van de driejarentermijn. De noodzaak tot het verrichten van onderzoek wordt dan 
beschouwd als voort te vloeien uit een handeling van de vreemdeling, waardoor de extra 
proceduretijd die met het onderzoek gemoeid is voor rekening van de vreemdeling komt. Indien 
het onderzoek redelijkerwijs tot inwilliging van de aanvraag kan leiden, bestaat er geen aanleiding 
om de termijn van het onderzoek aan de vreemdeling toe te rekenen. In die gevallen zal de 
gevraagde vergunning in het algemeen worden verleend en is reeds daarom het driejarenbeleid 
niet van toepassing.

Tijdsverloop bij verlenging van de geldigheidsduur

Het driejarenbeleid geldt ook voor aanvragen om verlenging van de geldigheidsduur van de 
verblijfsvergunning regulier. Aangezien in deze procedures het mvv-vereiste veelal niet van 
toepassing zal zijn, zijn de effecten van het tijdsverloop beperkt tot het niet stellen van het 
middelenvereiste. De overige afwijzingsgronden van artikel 18 Vw gelden hier dus onverkort. Zie 
voor de toepassing van deze gronden B1/5.

Procedurele bepalingen

Het driejarenbeleid voor verblijfsvergunningen regulier regelt slechts de afwijking van het 
mvv-vereiste en het middelenvereiste. De aanvraag komt dus niet voor inwilliging op grond van 
het driejarenbeleid in aanmerking indien niet aan de overige voorwaarden voor het verkrijgen van 
de gevraagde verblijfsvergunning wordt voldaan.

Indien een verblijfsvergunning regulier wordt verleend op grond van het driejarenbeleid, dan 
geschiedt dit onder de beperking waarop de aanvraag was gericht. De daarbij behorende 
arbeidsmarktaantekeningen gelden onverkort. Na de inwerkingtreding van de Vw op 1 april 2001 
moet een vreemdeling een beperking als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, Vb aangeven. In zaken 
van vóór 1 april 1998, waarin van de vreemdeling niet gevergd werd een dergelijke beperking aan 
te geven, dan wel in zaken waarin de vreemdeling vóór 1 januari 2000 een aanvraag heeft gedaan 
voor een verblijfsvergunning met als doel ‘zonder beperking’ of vanwege ‘klemmende redenen 
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van humanitaire aard’ en geen beperking kon aangeven, kan op grond van artikel 3.4, derde lid, Vb 
een verblijfsvergunning worden verleend op grond van het feit dat na drie jaren niet onherroepe-
lijk is beslist op een verblijfsaanvraag. Dit houdt verband met het feit dat er niet een concreet 
verblijfsdoel is geweest waaraan kon worden getoetst.

Voor zover een aanvraag is ingediend voor een andere beperking, maar tevens bij de aanvraag is 
aangegeven dat de aanvraag (mede) is ingediend wegens klemmende redenen van humanitaire 
aard, dan wel ‘zonder beperking’, geldt deze uitzondering ook. Dit geldt ook voor zaken waarin na 
de inwerkingtreding van de Vw door de IND is verzocht een verblijfsrechtelijke beperking aan te 
geven en de vreemdeling één van de verblijfsdoelen als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, Vb heeft 
aangegeven.

Deze regeling geldt dus alleen voor de aanvragen om een verblijfsvergunning ‘zonder beperking’, 
‘klemmende redenen van humanitaire aard’ en de aanvragen waarin zowel de hier bedoelde 
gronden zijn genoemd, als een beperking als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, Vb.

Aanvragen met een beperking als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, Vb, zonder aanvulling met 
betrekking tot de klemmende redenen van humanitaire aard, vallen niet onder de regeling.

In de beschikking dient te worden aangegeven dat de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde 
tijd wordt verleend op grond van dit beleid, als vastgesteld in Tussentijds Bericht Vc 2002/62. Op 
het verblijfsdocument komt te staan ‘verblijf onder beperking conform beschikking Minister’. De 
arbeidsmarktaantekening wordt dan: ‘arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’.

Voor de verlenging van deze verblijfsvergunning gelden geen bijzondere voorwaarden.

Z

Paragraaf B1/7.1.11.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.1.11.1 Gevallen waarin het inburgeringsvereiste niet van toepassing is 

Op grond van artikel 3.96a, eerste lid, Vb wordt de verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde 
tijd afgewezen als de vreemdeling het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 13 Wet inburgering, 
niet heeft behaald. Dit is ingevolge artikel 3.96a, tweede tot en met het vierde lid, Vb niet van 
toepassing indien:
a. de vreemdeling 65 jaar of ouder is;
b. de vreemdeling ten minste acht jaren tijdens de leerplichtige leeftijd in Nederland heeft 

verbleven;
c. de vreemdeling is vrijgesteld van het inburgeringsvereiste omdat hij beschikt over een 

document als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, onder b tot en met l, van het Besluit inburgering;
d. de vreemdeling is vrijgesteld van het inburgeringsvereiste omdat hij voldoet aan een van de 

criteria, genoemd in artikel 2.5, onder a tot en met c, van het Besluit inburgering;
e. de vreemdeling door het college van B&W is ontheven van de inburgeringsplicht omdat de 

vreemdeling heeft aangetoond door een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een 
verstandelijke handicap, blijvend niet in staat te zijn het inburgeringsexamen te behalen;

f. de vreemdeling door het college van B&W is ontheven van de inburgeringsplicht omdat het 
college op grond van door de vreemdeling aantoonbaar geleverde inspanningen tot het 
oordeel komt dat het voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is het inburgeringsexamen te 
behalen;

g. naar het oordeel van de Minister voor I&A blijkens een door de vreemdeling overgelegd 
medisch advies, van een door het college van B&W aangewezen onafhankelijk arts, vanwege 
een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke handicap blijvend niet 
in staat is het inburgeringsexamen te behalen;

h. toepassing daarvan naar het oordeel van de Minister voor I&A zal leiden tot een onbillijkheid 
van overwegende aard.

Ad a.

Minderjarige vreemdelingen zijn niet van rechtswege vanwege hun leeftijd vrijgesteld van het 
inburgeringsvereiste. Minderjarige vreemdelingen worden echter wel op grond van de hardheids-
clausule vrijgesteld van het inburgeringsvereiste (zie B1/7.1.11.3).

Ad b.

B1/4.7.2.1 ad b is van toepassing.
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Ad c en d.

B1/4.7.2.1 ad c en d is van overeenkomstige toepassing.

Ad e.

In artikel 3.96a, tweede lid, onder d, Vb is de doorwerking geregeld van de gemeentelijke onthef-
fing dat de vreemdeling wegens een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een 
verstandelijke handicap blijvend niet in staat is het inburgeringsexamen te behalen. Inburgerings-
plichtige vreemdelingen worden op deze grond door het college van B&W van de inburgerings-
plicht ontheven (zie artikel 6, eerste lid, Wet inburgering), nadat een onafhankelijke arts terzake een 
medisch advies heeft uitgebracht (zie artikel 2.8 Besluit inburgering). Deze beslissing van het 
college heeft dus ook tot gevolg dat het inburgeringsvereiste niet wordt gesteld in het kader van 
de aanvraag om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De verleende ontheffing blijkt uit 
een afschrift van de beschikking van het college van B&W. De beschikking is op de dag van 
indiening van de aanvraag niet ouder dan drie jaar.

Ad f.

B1/4.7.2.1 ad f is van toepassing.

Ad g.

Deze ontheffingsgrond is nader uitgewerkt in paragraaf 7.1.11.2.

Ad h.

Deze ontheffingsgrond betreft de zogenaamde hardheidsclausule en is nader uitgewerkt in 
paragraaf 7.1.11.3.

AA

Paragraaf B1/7.1.11.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.1.11.2 Ontheffing vanwege een psychische of lichamelijke belemmering of 
verstandelijke handicap 

Op grond van artikel 3.96a, derde lid, Vb kan de Minister voor I&A besluiten het inburgeringsver-
eiste buiten toepassing te laten, indien de vreemdeling naar het oordeel van de Minister blijkens 
een door de vreemdeling overgelegd medisch advies, van een door het college van B&W 
aangewezen onafhankelijk arts, wegens een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een 
verstandelijke handicap blijvend niet in staat is het inburgeringsexamen te behalen. Deze bepaling 
heeft ten eerste betrekking op vreemdelingen die na de verlening van de verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd op grond van de Wet inburgering van de inburgeringsplicht waren 
uitgezonderd, maar aan wie in het kader van de aanvraag om een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd alsnog het inburgeringsvereiste wordt gesteld. Uitgangspunt is dat deze vreemde-
lingen op dezelfde grond en wijze van het inburgeringsvereiste ontheven moeten kunnen worden 
als de vreemdeling wie ten tijde van de verlening van de verblijfsvergunning regulier voor 
bepaalde tijd in beginsel inburgeringsplichtig was en ontheven is van de inburgeringsplicht door 
het college van B&W vanwege medische omstandigheden. Deze bepaling heeft voorts betrekking 
op vreemdelingen die voorafgaand aan de aanvraag om een verblijfsvergunning voor onbepaalde 
tijd niet door het college van B&W van de inburgeringsplicht waren ontheven (zie 4.7.2.1 onder e). 
Voor hen geldt hetzelfde uitgangspunt.
De IND maakt ter beoordeling van de psychische of lichamelijke belemmering eveneens gebruik 
van het medische advies van de onafhankelijke arts (artikel 2.8 Besluit inburgering). Betrokkene 
toont zelf door middel van een ‘medisch advies inburgeringsexamen’ aan dat hij in aanmerking 
komt voor ontheffing. Hiervoor dient de procedure gevolgd te worden, zoals omschreven in 
B1/4.7.2.2.

AB

Paragraaf B1/7.1.11.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.1.11.3 Ontheffing met een beroep op de hardheidsclausule 

In artikel 3.96a, vierde lid, Vb is voorzien in een zogenoemde hardheidsclausule. Ook indien de 
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vreemdeling niet beschikt over het inburgeringsdiploma en niet behoort tot een van de vrijge-
stelde categorieën is het mogelijk dat de aanvraag niet wordt afgewezen op het enkele feit dat de 
vreemdeling niet voldoet aan het inburgeringsvereiste, indien de toepassing van het inburgerings-
vereiste naar het oordeel van de Minister zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. De 
vreemdeling die zich erop beroept dat het toepassen van het inburgeringsvereiste ten aanzien van 
hem leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, motiveert dit beroep op de zogeheten 
hardheidsclausule reeds bij het indienen van de aanvraag om verlening van een verblijfsvergun-
ning voor onbepaalde tijd en onderbouwt dit zo veel als mogelijk met bewijsstukken.
Het aanvraagformulier vervult hierin een rol in die zin dat het de vreemdeling erop attendeert dat 
er sprake kan zijn van bijzondere en individuele omstandigheden, op grond waarvan het van de 
vreemdeling niet kan worden verwacht dat hij aan het inburgeringsvereiste voldoet. Middels het 
aanvraagformulier wordt de vreemdeling verzocht het beroep op deze bijzondere en individuele 
omstandigheden reeds bij het indienen van de aanvraag zoveel mogelijk middels bewijsstukken en 
documenten te onderbouwen.

Indien geen (afdoende) bewijs wordt overgelegd ter staving van het beroep op de hardheidsclau-
sule, terwijl vast staat dat de vreemdeling hier wel schriftelijk op is gewezen, wordt de verblijfsver-
gunning conform artikel 21 Vw in samenhang met artikel 3.96a, eerste lid, Vb afgewezen wegens 
het niet behalen van het inburgeringsexamen.

Bijzondere groepen in het kader van de hardheidsclausule

Bij de toepassing van de hardheidsclausule kan ondermeer worden gedacht aan de situaties in de 
volgende paragrafen.

A. Minderjarige vreemdelingen 

Van minderjarige vreemdelingen wordt niet verwacht dat zij het inburgeringsexamen behalen. 
Minderjarige vreemdelingen vallen om deze reden onder de hardheidsclausule.

B. Vreemdelingen die in aanmerking komen voor wedertoelating 

Het gaat om de volgende groepen vreemdelingen:
a. De oud-Nederlander van wie het Nederlanderschap op grond van artikel 15, onder d, Rijkswet 

op het Nederlanderschap is ingetrokken of de oud-Nederlander die op grond van artikel 15, 
onder b, Rijkswet op het Nederlanderschap afstand heeft gedaan van het Nederlanderschap èn 
die voorafgaand aan het moment waarop het Nederlanderschap werd verleend vijf jaar 
aaneengesloten op grond van artikel 8, onder a, b, e of l, Vw in Nederland heeft verbleven;

b. De vreemdeling die binnen een jaar na terugkeer naar het land van herkomst op basis van de 
Remigratiewet een aanvraag indient om wedertoelating en voorafgaand aan de remigratie als 
Nederlander in Nederland verbleef, in Nederland verbleef als houder van een verblijfsvergun-
ning asiel of regulier voor onbepaalde tijd of gedurende een ononderbroken periode van 
tenminste vijf jaar rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder a, c, e of l, Vw in Nederland 
had;

c. De meerderjarige vreemdeling die tussen zijn vierde en 19e levensjaar tenminste tien jaar op 
basis van een verblijfsvergunning in Nederland heeft verbleven en voor zijn 23e levensjaar een 
aanvraag in het kader van wedertoelating heeft ingediend en de vreemdeling die voor zijn 19e 
levensjaar tenminste vijf jaar ononderbroken in Nederland heeft verbleven en voor wie 
Nederland het meest aangewezen land is.

Ad a.

Met betrekking tot deze oud-Nederlanders geldt dat zij, gelet op de duur van hun eerder rechtmatig 
verblijf en de omstandigheid dat zij op enig moment Nederlander zijn geweest, worden geacht 
ingeburgerd te zijn in de Nederlandse samenleving.

Ad b.

Ook voor de vreemdelingen die in het kader van de Remigratiewet zijn teruggekeerd geldt dat zij, 
gelet op de daaraan voorafgaande verblijfsduur en rechtspositie, geacht worden nauwe banden te 
hebben met de Nederlandse samenleving en te zijn ingeburgerd. Bovendien moeten zij, om voor 
wedertoelating in aanmerking te komen, binnen een jaar na emigratie naar Nederland terugkeren.

Ad c.

Voor deze categorie vreemdelingen geldt dat zij, gelet op hun leeftijd, geacht worden geen 

49 Staatscourant 2011 nr. 5302 29 maart 2011



bewuste keuze te hebben gemaakt voor terugkeer naar het land van herkomst en dat zij geacht 
worden nauwere banden met Nederland te hebben dan met het land van herkomst.

C. Beroep op het ondanks geleverde inspanning redelijkerwijs niet in staat kunnen 
worden geacht het inburgeringsexamen te behalen 

De hardheidsclausule kan ook toegepast worden in de situaties waarin de Minister voor I&A op 
grond van door de vreemdeling aantoonbaar geleverde inspanningen tot het oordeel komt dat het 
voor deze vreemdeling redelijkerwijs niet mogelijk is het inburgeringsexamen te behalen.
B1/4.7.2.3, kopje B. Beroep op het ondanks geleverde inspanning redelijkerwijs niet in staat kunnen 
worden geacht het inburgeringsexamen te behalen is van overeenkomstige toepassing.

Niet-bijzondere gevallen in het kader van de hardheidsclausule

Er is in ieder geval geen sprake van een zeer bijzonder geval, indien betrokkene stelt, hoewel 
inburgeringsplichtig, geen aanbod tot een inburgeringsvoorziening of geen inburgeringsvoorzie-
ning opgelegd te hebben gekregen of geen aanbod tot een taalkennisvoorziening te hebben 
gekregen van de gemeente of nimmer hebben geweten het inburgeringsexamen behaald te 
moeten hebben.
Het inburgeringsvereiste zal nimmer buiten toepassing worden gelaten om die reden. De 
voorwaarden waaronder een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend waren reeds 
met inwerkingtreding van de Wet inburgering op 1 januari 2007 duidelijk. Van een onverwachte 
confrontatie met het inburgeringsvereiste is geen sprake. Het is de eigen verantwoordelijkheid van 
de vreemdeling om ingeburgerd te geraken.

AC

Paragraaf B1/9.6 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

9.6 Leges 

Ingevolge artikel 24, tweede lid, Vw is de vreemdeling leges verschuldigd voor de afdoening van 
een aanvraag in door de Minister te bepalen gevallen en volgens door die Minister te geven 
regels. Tevens kan de Minister bepalen dat de vreemdeling voor de afgifte van documenten 
waaruit het rechtmatig verblijf blijkt leges verschuldigd is. De Minister heeft van deze bevoegdhe-
den gebruik gemaakt bij de artikelen 3.34 en verder VV.

Terzake van de afdoening van een aanvraag worden leges geheven:
• tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd;
• tot het wijzigen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd;
• tot het verlengen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd;
• tot het verlenen of wijzigen van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd.

De vreemdeling is leges verschuldigd per aanvraag. Indien de vreemdeling tegelijkertijd twee of 
meer aanvragen indient, worden daarom evenzo vaak leges geheven. De leges zijn verschuldigd 
ongeacht de beslissing op de aanvraag. Indien de leges niet worden voldaan, wordt de aanvraag 
buiten behandeling gesteld (zie artikel 24, tweede lid, Vw).

Indien een ouder, althans wettelijk vertegenwoordiger, één aanvraag indient (mede) ten behoeve 
van een of meer minderjarige vreemdelingen, wordt het totaal van de per vreemdeling verschul-
digde leges ineens geheven.

Het legestarief terzake van de afdoening van de aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergun-
ning regulier voor bepaalde tijd van vreemdelingen die in het bezit zijn van een mvv voor hetzelfde 
verblijfsdoel als waarvoor de verblijfsvergunning wordt aangevraagd, is vastgelegd in artikel 3.34, 
eerste lid, Vw.

De leges terzake van de afdoening van de aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd van vreemdelingen die niet over een mvv beschikken, van vreemdelin-
gen die een mvv hebben voor een ander verblijfsdoel dan waarvoor de reguliere verblijfsvergun-
ning wordt aangevraagd en van vreemdelingen die om wijziging van de verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd vragen, zijn afhankelijk van het beoogde verblijfsdoel. De leges 
bedragen zijn vastgelegd in het VV. Voor een overzicht van de verschillende legesbedragen zie ook 
de IND website.

De toepasselijke legestarieven zijn voor:
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• gezinshereniging en gezinsvorming en familiebezoek vastgelegd in artikel 3.34, tweede lid, 
onder b, VV;

• arbeid, studie, verblijf in het kader van uitwisseling en au pair vastgelegd in artikel 3.34, tweede 
lid, onder a, VV;

• kennismigrant vastgelegd in artikel 3.34, tweede lid, VV;
• een gezinslid en een in Nederland geboren kind en de overige verblijfsdoelen vastgelegd in 

artikel 3.34, tweede lid onder d, VV;
• de overige verblijfsdoelen, vastgelegd in artikel 3.34, tweede lid, VV;
• artikel 8 Remigratiewet en verblijf in het kader van Working Holiday Scheme, Working Holiday 

Programme en Young Workers Exchange Programme vastgelegd in artikel 3.34a VV;
• EU en EER vastgelegd in artikel 3.34h VV.

Gezinshereniging of gezinsvorming

Voor het afdoen van aanvragen tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier met het oog 
op gezinshereniging of gezinsvorming kunnen twee legestarieven van toepassing zijn: een 
standaardtarief conform artikel 3.34, tweede lid, onder b, VV en een gezinstarief conform artikel 
3.34, tweede lid, onder c of d, VV. Het gezinstarief is van toepassing indien meerdere aanvragen tot 
het verlenen van een verblijfsvergunning voor gezinshereniging of gezinsvorming voor verblijf bij 
dezelfde hoofdpersoon, gelijktijdig worden ingediend. Zo is in het geval dat twee of meer 
vreemdelingen gelijktijdig een aanvraag indienen tot het verlenen van een verblijfsvergunning met 
het oog op gezinshereniging of gezinsvorming met een in Nederland verblijvende persoon, één 
van de aanvragers het standaardtarief verschuldigd en betalen de andere aanvragers het gezinsta-
rief (artikel 3.34, tweede lid, onder d, VV). In het geval dat één of meer vreemdelingen gelijktijdig 
met de vreemdeling, bij wie zij in Nederland in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming 
willen verblijven, een aanvraag indienen tot het verlenen van een verblijfsvergunning in het kader 
van gezinshereniging of gezinsvorming, betalen zij het gezinstarief. De vreemdeling, bij wie deze 
gezinsleden verblijf beogen, betaalt het tarief conform het door hem beoogde verblijfsdoel (artikel 
3.34, tweede lid, onder c, VV). Voor het afdoen van aanvragen tot het verlenen van een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd aan in Nederland uit een ouder, die in het bezit is van een 
verblijfsvergunning, geboren kinderen is het tarief van artikel 3.34, tweede lid, onder e, VV van 
toepassing.

Artikel 8 EVRM 

Een vreemdeling die een aanvraag indient tot het verlenen van een verblijfsvergunning onder een 
beperking verband houdend met gezinshereniging of gezinsvorming, kan desgevraagd ontheven 
worden van de verplichting om de voor het afdoen van de aanvraag verschuldigde leges te 
betalen. Voorwaarde om voor vrijstelling in aanmerking te komen, is dat hij een gerechtvaardigd 
beroep doet op artikel 8 EVRM. Ten behoeve van ontheffing van het legesvereiste wordt een 
beroep op artikel 8 EVRM gerechtvaardigd geacht indien verblijf in het kader van gezinshereniging 
of gezinsvorming wordt beoogd. De hoofdpersoon bij wie de vreemdeling verblijf beoogt, dient 
door middel van het overleggen van bewijsstukken omtrent zijn financiële situatie aan te tonen dat 
hij niet over middelen kan beschikken om de leges te voldoen en dat hij de afgelopen drie jaren 
alles in het werk heeft gesteld om over de vereiste middelen te kunnen beschikken. Tevens dient 
hij aannemelijk te maken dat hij op korte termijn noch zelf zal kunnen beschikken over de middelen 
om de leges te voldoen, noch deze kan verwerven bij personen in zijn naaste omgeving waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze de vergoeding voor de belanghebbende betalen, 
zoals de partner, familieleden of andere in aanmerking komende derden. 

Het onvermogen met betrekking tot legesbetaling dient bij de indiening van de aanvraag te 
worden aangetoond aan de hand van bewijsstukken. De vreemdeling dient te overleggen een 
inkomensverklaring van de raad voor rechtsbijstand op grond van artikel 7, tweede lid, onder d, 
Wet op de rechtsbijstand, ten behoeve van de hoofdpersoon bij wie de vreemdeling verblijf 
beoogt. Daarnaast dient de vreemdeling bewijsstukken te overleggen met betrekking tot de 
inspanningen van zichzelf en van de hoofdpersoon die de afgelopen drie jaar zijn verricht om 
financiële middelen te verwerven. Ook dient de vreemdeling aannemelijk te maken dat noch hij 
noch de hoofdpersoon op korte termijn in het bezit zullen raken van financiële middelen waarmee 
de verschuldigde leges kunnen worden voldaan, waarbij ook aannemelijk moet worden gemaakt 
dat daartoe evenmin een beroep gedaan kan worden op familieleden of in aanmerking komende 
derden.

Indien de vreemdeling bij het doen van de aanvraag om een verblijfsvergunning voor gezinsher-
eniging of gezinsvorming een beroep op vrijstelling van de leges doet maar niet heeft aangetoond 
niet te (kunnen) beschikken over financiële middelen om de verschuldigde leges te betalen, wordt 
hem herstel verzuim geboden zodat hij dat alsnog kan aantonen en wordt hem tegelijkertijd de 
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gelegenheid geboden om de verschuldigde leges te voldoen. Indien de vreemdeling niet alsnog 
heeft aangetoond dat hij de verschuldigde leges niet kan betalen en evenmin leges heeft betaald, 
krijgt hij nog éénmaal de gelegenheid om de leges te voldoen. Indien de vreemdeling vervolgens 
niet de verschuldigde leges betaalt, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

Indien voornoemde stukken zijn overgelegd en de beoordeling ervan tot het oordeel leidt dat de 
vreemdeling, ook niet met behulp van derden, in staat is, noch op korte termijn in staat zal zijn, om 
de verschuldigde leges te voldoen, wordt de aanvraag in behandeling genomen zonder dat de 
vreemdeling leges is verschuldigd. Ook geldt de mogelijkheid van vrijstelling van leges in het 
geval van een aanvraag tot het verlengen van de verblijfsvergunning van de vreemdeling die 
verblijf heeft onder de beperking ‘uitoefenen van het gezinsleven conform artikel 8 EVRM’ en die 
bij de aanvraag om het verlengen van de verblijfsvergunning aantoont dat hij vanaf de datum van 
het verlenen van de verblijfsvergunning alles in het werk heeft gesteld om over voldoende 
middelen te beschikken.

Vrijstellingen

De volgende categorieën vreemdelingen zijn vrijgesteld van de verplichting om leges te voldoen 
ter afdoening van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning. Het betreft niet-
geprivilegieerd militair en niet-geprivilegieerd burgerpersoneel, alsmede slachtoffers van 
mensenhandel en hun minderjarige kinderen die feitelijk tot het gezin behoren en daartoe reeds in 
het land van herkomst feitelijk behoorden en die onder het gezag van de hoofdpersoon staan, 
alsmede slachtoffersvan dreigend eergerelateerd geweld en hun minderjarige kinderen. Tevens 
zijn vrijgesteld vreemdelingen die blijkens een schriftelijke verklaring van de Minister in aanmer-
king komen voor een verblijfsvergunning in het kader van het buiten de schuld van de vreemde-
ling niet kunnen vertrekken uit Nederland, dan wel voor een verblijfsvergunning voor een ander 
verblijfsdoel dan genoemd artikel 3.4, eerste lid, Vb; de vreemdeling die een aanvraag in dient in 
het kader van verblijf als slachtoffer van mensenhandel of als slachtoffer van huiselijk geweld 
onder de beperking ‘conform beschikking Minister’ en zijn minderjarige kinderen.
Daarnaast zijn vreemdelingen die op grond van Richtlijn 2001/55 de status van tijdelijk beschermde 
hebben ontheven van de legesplicht in het geval deze vreemdeling een aanvraag doet tot het 
verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor het verrichten van arbeid in 
loondienst of arbeid als zelfstandige.

Verlenging

Het legestarief ter zake van de afdoening van de aanvraag tot het verlengen van de verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd is vastgelegd in de aanhef van artikel 3.34d VV, ongeacht de 
gevraagde duur van de verlenging en ongeacht de leeftijd van de vreemdeling. De leges ter zake 
van de afdoening van de aanvraag tot het verlengen van de verblijfsvergunning regulier voor 
studie is vastgelegd in artikel 3.34d, onder a, VV. Artikel 3.34d, onder b, VV bepaalt de leges in het 
geval van aanvragen tot het verlengen van de verblijfsvergunning voor gezinshereniging met de 
beperking ‘(verruimde) gezinshereniging bij ouder(s)’.
De toepassing van het gezinstarief bij verlengingsaanvragen is niet afhankelijk van de vraag of er 
sprake is van meerdere gelijktijdig ingediende aanvragen. Alle – individueel ingediende – 
verlengingsaanvragen voor het verblijfsdoel gezinshereniging, met de beperking ‘(verruimde) 
gezinshereniging bij ouder(s)’, komen voor het gezinstarief in aanmerking.
De leges ter zake van de afdoening van de aanvraag tot het verlengen van de verblijfsvergunning 
regulier voor het doorbrengen van verlof, van werknemers op een mijnbouwinstallatie op het 
continentaal plat, is vastgelegd in artikel 3.34d, onder a, VV.

Cumulatie van legesheffingen

Indien gelijktijdig aanvragen worden gedaan tot het verlengen en het wijzigen van een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd, zijn ter afdoening van de aanvraag tot het verlengen van de 
vergunning geen leges verschuldigd, zodat dan slechts ter afdoening van de aanvraag tot het 
wijzigen van de vergunning leges zijn verschuldigd.

Daarbij wordt gedacht aan gevallen waarin de wijziging zinloos zou zijn als niet tevens tot 
verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning zou worden overgegaan, met name 
aan het einde van de looptijd van de vergunning. In die gevallen wordt een cumulatieve legeshef-
fing ter afdoening van twee aanvragen die met hetzelfde verband houden, namelijk voortzetting 
van het verblijf, maar voor een gewijzigd doel, onwenselijk geacht.

Deze regeling is vooral getroffen met het oog op vreemdelingen die behoren tot de groep van al 
dan niet mishandelde vrouwen dan wel slachtoffers van mensenhandel, die vragen om verlenging 

52 Staatscourant 2011 nr. 5302 29 maart 2011



van hun verblijfsvergunning en gelijktijdig tevens om wijziging in ‘voortgezet verblijf’. Deze 
regeling is echter niet tot die beide groepen beperkt.

Tevens kan worden gedacht aan bijvoorbeeld studenten, die wijziging vragen van ‘de voorberei-
ding op studie’ in ‘het volgen van studie’ of in ‘arbeid in loondienst’, voor verblijf in het kader van 
gezinsvorming of ‘voortgezet verblijf’.

Indien gelijktijdig aanvragen worden gedaan tot het verlengen van een verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd en het verlenen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd 
regulier, zijn ter afdoening van de aanvraag tot het verlengen van de vergunning geen leges 
verschuldigd, zodat dan slechts ter afdoening van de aanvraag voor het verlenen van de verblijfs-
vergunning voor onbepaalde tijd leges zijn verschuldigd.

Indien echter op de datum van ontvangst van de gelijktijdige aanvragen de vergunning, waarvan 
verlenging wordt gevraagd, nog een jaar of meer geldig is, geldt deze regeling niet. De termijn 
waartegen verlenging dient plaats te vinden bedraagt immers als hoofdregel een jaar. Op een 
dergelijke termijn kan bezwaarlijk worden gesproken van cumulatie van legesheffingen.

In de situatie dat een vreemdeling, aan wie verblijf is toegestaan voor verblijf bij partner, met die 
partner in het huwelijk is getreden, kan redelijkerwijs niet van een wijziging (van het verblijfsdoel) 
worden gesproken en behoeft geen aanvraag om wijziging te worden gedaan, ter afdoening 
waarvan leges zouden zijn verschuldigd. Daarom is deze regeling evenmin in die situatie van 
toepassing. In dergelijke gevallen wordt het huwelijk uiteraard wel geregistreerd in het informatie-
systeem van de IND en wordt bij de afgifte van het nieuwe verblijfsdocument wel als beperking 
verblijf bij echtgenoot vermeld. 

AD

Paragraaf B1/9.7.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

9.7.3 Beslistermijn 

Beslistermijn van zes maanden

De beschikking op de aanvraag moet worden gegeven uiterlijk binnen zes maanden (zie artikel 25, 
eerste lid, Vw). Dat geldt zowel voor de aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning (voor 
bepaalde tijd of onbepaalde tijd), alsook voor de aanvraag tot het verlengen van de geldigheids-
duur of tot het wijzigen van de verblijfsvergunning (voor bepaalde tijd).

De wettelijke beslistermijn begint op de dag van ontvangst van de aanvraag en loopt door totdat 
op de aanvraag is beslist. In die periode van zes maanden moeten alle handelingen hebben 
plaatsgevonden die tot een deugdelijke beslissing leiden en moet de beslissing zijn genomen.

In het geval de aanvraag door of namens de aanvrager schriftelijk wordt ingetrokken, vervalt de 
verplichting om te beslissen in eerste aanleg.

In geval beroep wordt ingesteld tegen het niet tijdig beslissen, blijft de verplichting bestaan een 
besluit te nemen, tenzij de belanghebbende daarbij als gevolg van de beslissing op het beroep 
geen belang meer heeft. (zie artikel 6:20, eerste lid, Awb).

Verlenging met ten hoogste zes maanden

De wettelijke beslistermijn van zes maanden kan ten hoogste voor zes maanden worden verlengd, 
indien advies of onderzoek door derden of het OM nodig is (zie artikel 25, tweede lid, Vw). Van de 
mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen, wordt zo terughoudend mogelijk gebruikgemaakt.

Verlenging is slechts mogelijk, indien het gaat om onderzoek door derden dat voor de beoordeling 
van de aanvraag nodig is. Onder derden wordt hierbij verstaan: personen die geen aanwijzingen 
van de Minister in acht behoeven te nemen terzake van het door hen te verrichten onderzoek, 
alsmede het OM. Naast het OM (in strafrechtelijke procedures) valt in elk geval te denken aan 
ministeries als BuZa, Financiën, EL&I, SZW, OCW, VWS en aan externen die medisch onderzoek 
verrichten (via BMA) of anderszins (bijvoorbeeld DNA-onderzoek) advies uit moeten brengen. De 
ambtenaren van de politie die onderzoek verrichten, worden niet aangemerkt als derden; zij dienen 
aanwijzingen van de Minister in acht te nemen.
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Verlenging van de beslistermijn met toepassing van artikel 25, tweede lid, Vw is niet mogelijk 
indien het gaat om mvv-aanvragen.

Bij de kennisgeving van de verlenging van de beslistermijn wordt aangegeven waarom de 
beslistermijn wordt verlengd. Tevens wordt aangegeven dat tegen de verlenging geen bezwaar 
kan worden gemaakt.

Beslistermijn van vier maanden

Ingevolge artikel 25, vierde lid, Vw wordt de beschikking binnen vier maanden gegeven indien de 
aanvraag is ingediend door een EG-langdurig ingezetene of diens gezinslid. Deze termijn kan met 
ten hoogste drie maanden worden verlengd. Indien de langdurig ingezetene of het gezinslid is 
uitgenodigd de aanvraag aan te vullen wordt de beschikking gegeven binnen zeven maanden.

Opschorting in verband met een onvolledige aanvraag

De vreemdeling of referent die een onvolledige aanvraag indient, dient schriftelijk een redelijke 
termijn te worden gesteld waarbinnen de benodigde gegevens moeten worden verstrekt. Hiervan 
dient aantekening te worden gemaakt. De wettelijke beslistermijn van zes maanden wordt (van 
rechtswege) opgeschort met ingang van de dag na die waarop het bestuursorgaan de aanvrager 
krachtens artikel 4:5 Awb uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag 
daadwerkelijk is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken (zie artikel 
4:15, eerste lid, onder a, Awb).

De termijn waarmee de beslistermijn daadwerkelijk wordt opgeschort

De beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor 
gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Dat houdt in dat, indien de aanvrager twee weken 
worden gegund om bepaalde gegevens te overleggen en hij de gevraagde gegevens al na een 
week overlegt, de beslistermijn uiteindelijk maar met een week (en dus niet met twee weken) is 
opgeschort. De beslistermijn gaat weer lopen op de dag van ontvangst van de aanvullende 
gegevens.

Opschorting op andere gronden vanaf 1 oktober 2009

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen per 
1 oktober 2009, zijn met ingang van die datum de mogelijkheden voor opschorting van de 
beslistermijn uitgebreid (zie artikel 4:15 Awb). De hieronder genoemde opschortingsgronden 
gelden voor aanvragen die zijn ingediend op of na 1 oktober 2009 en voor aanvragen waarvan de 
beslistermijn op of na 1 oktober 2009 nog niet is verstreken. De beslistermijn wordt opgeschort:
• met ingang van de dag na die waarop het bestuursorgaan de aanvrager meedeelt dat voor de 

beschikking op de aanvraag redelijkerwijs noodzakelijke informatie aan een buitenlandse 
instantie is gevraagd, tot de dag waarop deze informatie is ontvangen of verder uitstel niet 
meer redelijk is (zie artikel 4:15, eerste lid, onder b, Awb);

• gedurende de termijn waarvoor de aanvrager schriftelijk met uitstel heeft ingestemd (zie artikel 
4:15, tweede lid, onder a, Awb);

• zolang de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend (zie artikel 4:15, tweede lid, 
onder b, Awb);

• zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven (zie artikel 
4:15, tweede lid, onder c, Awb).

Uitvoering van artikel 4:7 en 4:8 Awb schort niet op

Als de aanvrager op grond van artikel 4:7 of 4:8 Awb moet worden gevraagd zijn zienswijze naar 
voren te brengen, omdat de aanvraag zal worden afgewezen op grond van gegevens die afwijken 
van de gegevens die hij zelf heeft verstrekt, en hij daarvoor een termijn krijgt, schort dat de 
beslistermijn niet op. Die termijn gaat dus af van de tijd die feitelijk beschikbaar is om een 
beslissing te nemen.

Opschorting van de beslistermijn sluit niet uit de verlenging van de beslistermijn met toepassing 
van artikel 25, tweede lid, Vw.

AE

Paragraaf B1/9.7.7.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
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9.7.7.1 Algemene regels 

In dit onderdeel worden de algemene regels behandeld voor de kennisgeving van beschikkingen, 
met name betreffende de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd en die voor onbepaalde 
tijd (zie artikel 24, eerst lid, aanhef en onder c, Vw juncto artikel 3.104 Vb). De termijn voor het 
indienen van een beroep- of bezwaarschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het 
besluit op de voor geschreven wijze is bekendgemaakt. De beslissing wordt bekendgemaakt door 
toezending of uitreiking aan degenen tot wie zij is gericht.

Kennisgeving van de beschikking

De hoofdregel is dat een beschikking in reguliere zaken aan de belanghebbende wordt toegezon-
den; zulks is in overeenstemming met het gestelde in artikel 3:41 Awb. Voor de uitzonderingen zie 
hierna onder 2.
1. Bij de toezending dienen de volgende situaties te worden onderscheiden:

a. er is een raadsman of gemachtigde, die de belangen van de vreemdeling behartigt. Aan de 
gemachtigde van de vreemdeling wordt een schriftelijke, gemotiveerde beschikking 
toegezonden. In deze beschikking is een clausule opgenomen omtrent de mogelijkheid om 
daartegen bezwaar of administratief beroep bij de Minister – indien het een beschikking in 
eerste aanleg betreft – dan wel beroep bij de rechtbank ’s-Gravenhage in te stellen. De 
Korpschef ontvangt eerst bericht van de IND terzake van een afwijzende beslissing, 
wanneer deze beslissing in rechte onaantastbaar is geworden. Dit in verband met het 
regelen van het vertrek van de vreemdeling. Daarnaast wordt een afschrift gezonden aan 
degene die uitgenodigd was om ter zitting van een hoorcommissie zijn zienswijze naar 
voren te brengen.

b. er is géén raadsman of gemachtigde bekend. In deze gevallen geldt verzending van de 
schriftelijke, gemotiveerde beschikking naar het adres – zoals blijkt uit de GBA op het 
moment van verzending – van de vreemdeling als bekendmaking van de beschikking. In 
deze beschikking is een (Nederlandstalige) clausule opgenomen omtrent de mogelijkheid 
om daartegen bezwaar of administratief beroep bij de Minister – indien het een beschikking 
in eerste aanleg betreft – dan wel beroep bij de rechtbank ’s-Gravenhage in te stellen. Bij 
minderjarige vreemdelingen geldt het adres van de wettelijk vertegenwoordiger. Blijkt de 
vreemdeling niet of niet meer op het in de GBA vermelde adres te wonen en heeft hij 
verzuimd een ander adres door te geven, dan geldt de verzending aan het laatst bekende 
GBA- adres als rechtsgeldige bekendmaking. Indien de vreemdeling een adres in het 
buitenland heeft, kan de beschikking, via het Ministerie van BZK, door tussenkomst van de 
Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging aldaar worden toegezonden 
of uitgereikt.

2. Gevallen waarin de – originele – beschikking wordt uitgereikt.
Uitzonderingen op de hoofdregel dat een beschikking wordt toegezonden, worden gemaakt in de 
volgende gevallen:
a. de vreemdeling zit in vreemdelingenbewaring. In dit geval dient overeenkomstig het bepaalde 

in A6/5.3.4.4 de grondslag van de inbewaringstelling bij beschikking te worden gewijzigd. 
Derhalve moeten beide beschikkingen tegelijkertijd aan betrokkene worden uitgereikt;

b. de vreemdeling wordt ongewenst verklaard. Ongewenstverklaring heeft een ingrijpend 
karakter, gelet op de onmiddellijk intredende strafbaarheid (zie artikel 197 WvSr); derhalve zal 
uitreiking in persoon in die gevallen plaatsvinden (zie voor die gevallen dat uitreiking niet in 
persoon kan plaatsvinden hierna);

c. de aanvraag wordt in eerste aanleg afgewezen (volledige afwijzing) en de beslissing op het in 
te dienen bezwaarschrift mag niet in Nederland worden afgewacht (bij de beschikking is dan 
aangegeven dat de betrokken vreemdeling Nederland onmiddellijk dient te verlaten) en er 
wordt een vrijheidsbeperkende of -ontnemende maatregel opgelegd.

In alle voornoemde gevallen wordt na uitreiking in persoon op dezelfde dag een afschrift van de 
beschikking door de politie, onder vermelding van de datum van uitreiking, ter informatie aan de 
gemachtigde of raadsman toegezonden. Van toezending van een afschrift wordt afgezien indien 
geen raadsman of bijzonder gemachtigde bekend is. In de situatie waarin de aanvraag in eerste 
aanleg wordt afgewezen (volledige afwijzing) en de beslissing op het in te dienen bezwaarschrift 
niet in Nederland mag worden afgewacht (bij de beschikking is dan aangegeven dat de betrokken 
vreemdeling Nederland onmiddellijk dient te verlaten) en er is géén vrijheidsbeperkende of 
ontnemende maatregel opgelegd, wordt de beschikking niet langer meer in persoon uitgereikt, 
doch door de IND aangetekend verzonden naar het laatst bekende adres van de vreemdeling.

In de situaties waarin de beschikking in persoon behoort te worden uitgereikt, zendt de Minister 
van een door hem gegeven beschikking alle drie exemplaren aan de politie met het verzoek de 
originele beschikking zo mogelijk in persoon uit te reiken.
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De politie verzendt, terstond na uitreiking, een kopie van de beschikking aan de gemachtigde 
onder vermelding van de datum van uitreiking van het origineel.

De politie zendt de bijlage van de originele beschikking retour onder vermelding van de datum en 
de wijze van uitreiking en de datum van toezending van de informatiekopie (het tweede exem-
plaar) aan de gemachtigde van betrokkene.

Het derde exemplaar van de beschikking is bestemd voor de administratie van de politie.

Een beschikking die niet aan de vreemdeling in persoon kan worden uitgereikt, wordt door de 
politie bij aangetekende brief verzonden aan het laatst bekende (GBA)adres van de vreemdeling. In 
dit geval worden de Minister en de gemachtigde van de aangetekende verzending op de hoogte 
gesteld (zie ook C2 indien de beschikking niet aan de wettelijk vertegenwoordiger kan worden 
uitgereikt).

Indien de bekendmaking van de beschikking, waarbij de vreemdeling ongewenst wordt verklaard, 
geschiedt door toezending, wordt van de beschikking ingevolge artikel 67, tweede lid, Vw 
mededeling gedaan in de Stcrt.

De termijn voor het indienen van een bezwaar- of administratief beroepschrift vangt aan met 
ingang van de dag na uitreiking van de beschikking aan de betrokken vreemdeling.

Wanneer geen sprake is van uitreiking vangt die termijn aan de dag na verzending van de 
beschikking aan bedoelde laatst bekende adres.

Beschikkingen geheel of gedeeltelijk in overeenstemming met een aanvraag

Wordt een beschikking gegeven, waarbij aan de vreemdeling (voortzetting van) verblijf wordt 
toegestaan, geheel of gedeeltelijk in overeenstemming met een door hem ingediende aanvraag, 
dan wordt de vreemdeling opgeroepen voor het uitreiken van het verblijfsdocument, nadat de IND 
het verblijfsdocument heeft ontvangen.

Op deze wijze wordt de vreemdeling in het bezit gesteld van een identiteitsbewijs dat hij verplicht 
is desgevraagd te tonen aan een ambtenaar belast met de grensbewaking of het toezicht op 
vreemdelingen (zie artikel 4.21 Vb).

De vreemdeling is op daartoe strekkende vordering verplicht een goed gelijkende pasfoto ter 
beschikking te stellen (zie artikel 4.45 Vb).

Verblijfsdocument in persoon uitreiken

Verblijfsdocumenten worden alleen in persoon aan de vreemdeling uitgereikt.

De IND ziet er op toe dat de vreemdeling in persoon, en bij minderjarigheid in bijzijn van zijn 
wettelijk vertegenwoordiger, het verblijfsdocument in ontvangst neemt.

Verblijfsdocument voor een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar
In de situatie waarin:
a. aan een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde 

tijd is verleend;
b. aan een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar een verblijfsvergunning regulier voor 

onbepaalde tijd is verleend;
c. aan een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde 

tijd is verleend;
d. aan een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde 

tijd is verleend; of
e. aan een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar verblijf wordt toegestaan op grond van het 

gemeenschapsrecht
wordt het kind zelf in het bezit gesteld van een verblijfsdocument.

In andere situaties wordt het verblijfsdocument slechts aan het kind beneden de leeftijd van twaalf 
jaar verstrekt, voor zover het kind er naar het oordeel van de Minister een redelijk belang bij heeft 
in het bezit van zulk een document te worden gesteld (zie artikel 4.21, tweede lid, Vb). Bij voor-
beeld voor het maken van reizen naar het buitenland (mits op aanvraag of met instemming van de 
wettelijk vertegenwoordiger van het kind).
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Beschikkingen niet in overeenstemming met een door de vreemdeling ingediende aanvraag

Van een beschikking niet gegeven in overeenstemming met een door de vreemdeling ingediende 
aanvraag is sprake, indien:
1. aan de vreemdeling wel (voortzetting van) verblijf wordt toegestaan, maar gedeeltelijk van zijn 

aanvraag wordt afgeweken (de vergunning tot verblijf wordt bijvoorbeeld verleend voor een 
kortere duur dan gevraagd);

2. een door de vreemdeling ingediende aanvraag wordt afgewezen;
3. een aan de vreemdeling verleende verblijfstitel wordt ingetrokken.

Voor wat betreft de wijze van kennisgeving van de mededeling dat uitzetting niet achterwege zal 
blijven, zie ook A4.

Uitreiking van een identiteitspapier

Indien bij de beschikking (voortzetting van) verblijf wordt toegestaan, wordt de vreemdeling in het 
bezit gesteld van een verblijfsdocument. Het verblijfsdocument wordt uitgereikt door de IND.

Inhouding van het verblijfsdocument; aantekening op de sticker voor verblijfsaantekeningen

Bij afwijzing van een aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, 
verlenging van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd of verlening 
van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, wordt op een in het document voor grensover-
schrijding gestelde aantekening omtrent indiening van de aanvraag (sticker, bijlage 7g VV) de 
aantekening ‘vervallen’ geplaatst op het gedeelte van de sticker zonder laminaat.

De aantekening ‘vervallen’ op de sticker moet worden gedateerd en geparafeerd.

Maakt de vreemdeling bezwaar bij de Minister tegen een beschikking waarbij hem verder verblijf 
wordt ontzegd, dan wordt het verblijfsdocument niet ingehouden indien de uitzetting achterwege 
blijft. In dat geval wordt in het document voor grensoverschrijding een sticker ‘Verblijfsaantekenin-
gen Vervolgprocedures’ (zie bijlage 7i VV) geplaatst. Op deze sticker wordt de datum en het 
nummer van het paspoort ingevuld achter de tekst ‘bezwaar ingediend ...’. Ter verkrijging van deze 
sticker dient de vreemdeling zich uitsluitend vooraf telefonisch aan te melden bij de IND via het 
landelijk telefoonnummer. Vervolgens handelt een ambtenaar van de IND dit verzoek af.

Indien geen bezwaar is gemaakt, wordt het verblijfsdocument ingehouden door de Korpschef dan 
wel op de sticker in het document voor grensoverschrijding door de ambtenaar belast met het 
toezicht de aantekening ‘vervallen’ geplaatst.

Beschikkingen in overeenstemming met de aanvraag

Uitgangspunt

Houders van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd worden in het bezit gesteld van een 
verblijfsdocument volgens artikel 3.1 VV. Op het verblijfsdocument staat de beperking aangegeven 
welke aan de verblijfsvergunning is gesteld. In de desbetreffende hoofdstukken van deel B van 
deze circulaire wordt voor de daar behandelde categorieën vreemdelingen aangegeven onder 
welke beperking de vergunning tot verblijf wordt verleend.

Uitzonderingen

In de volgende gevallen wordt geen rekening gehouden met de geldigheidsduur van het document 
voor grensoverschrijding:
a. bij de houder van een buitenlands vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort, indien de 

geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf langer is dan de termijn waarbinnen hij op 
grond van dat paspoort kan terugkeren naar het land waar hem voordien verblijf was 
toegestaan;

b. bij de in Nederland gevestigde houder van een Nederlands vreemdelingen- of vluchtelingen-
paspoort, ongeacht de geldigheidsduur van het reispapier.

Deze vreemdelingen mogen niet worden verplicht om een Nederlands vreemdelingen- of 
vluchtelingenpaspoort aan te vragen dan wel de geldigheidsduur daarvan te doen verlengen. Met 
het oog op het maken van reizen naar het buitenland zullen vreemdelingen als hier bedoeld er 
echter wel belang bij kunnen hebben om er voor zorg te dragen dat zij in het bezit zijn van een 
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geldig vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort. In voorkomende gevallen moet de vreemdeling 
hierop worden gewezen.

Voor onderdanen van lidstaten van de EU of van de EER: zie B10.

Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd geldig voor de inwonende kinderen beneden de twaalf jaar

Kinderen beneden de twaalf jaar worden begrepen in de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd 
van één van de ouders bij wie zij inwonen. Deze kinderen worden feitelijk in het bezit gesteld van 
een verblijfsdocument waaruit het verblijfsrecht blijkt (zie artikel 4.21, tweede lid, Vb). Zie hiervoor 
onder ‘Verblijfsdocument voor een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar’.

AF

Paragraaf B1/10.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

10.4 Vereisten indienen bezwaar- of administratief beroepschrift 

Een bezwaar- of administratief beroepschrift wordt schriftelijk ingediend bij de Minister voor I&A. 
Een bezwaarschrift in visum- en mvv-zaken wordt gericht aan de Minister van BuZa, maar 
toegezonden aan de IND. Het bezwaar- of administratief beroepschrift bevat in ieder geval:
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit;
d. de gronden;
e. de handtekening van de indiener.

Vermelding van de naam en geboortedatum van de vreemdeling en het dossiernummer van de 
IND is gewenst. Indien het bezwaar- of administratief beroepschrift in een vreemde taal (anders 
dan het Frans, Duits of Engels) is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodza-
kelijk is, draagt de indiener zorg voor een vertaling (zie artikel 6:5 Awb).

Herstelverzuim

Als niet is voldaan aan een van de vereisten voor het in behandeling nemen van een bezwaar- of 
administratief beroepschrift – termijn, vormvereisten, beroepsgerechtigde – wordt de indiener 
gedurende een termijn van twee weken in de gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen. Indien 
het verzuim niet binnen die termijn wordt hersteld, kan het bezwaar- of administratief beroep-
schrift niet-ontvankelijk worden verklaard.

Bezwaar of (administratief) beroep door een vreemdeling aan wie rechtens de vrijheid is ontno-
men
Indien de vreemdeling rechtens zijn vrijheid is ontnomen, kan het bezwaar of (administratief) 
beroep worden ingediend door middel van een schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 451a 
WvSv, die de vreemdeling doet toekomen aan het hoofd van de inrichting waar hij is gedetineerd 
(artikel 70, tweede lid, Vw).

AG

Paragraaf B1/10.11 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

10.11 Hoger beroep 

Tegen de uitspraak van de rechtbank, staat beperkt hoger beroep open bij de ABRvS. Ook de Staat 
kan hoger beroep instellen. Er staat geen hoger beroep tegen uitspraak van (de president van) de 
rechtbank:
• op een verzoek om een voorlopige voorziening;
• over een visum voor een verblijf van drie maanden of minder (artikel 84, onder b, Vw);
• over een besluit op bezwaar of administratief beroep, indien de president gelijk met de 

voorlopige voorziening uitspraak over dat bezwaar of administratief beroep heeft gedaan (zie 
artikel 84, onder c, juncto artikel 78 Vw).

De ABRvS bevestigt de uitspraak van de rechtbank, hetzij met overneming, hetzij met verbetering 
van de gronden, of doet, met gehele of gedeeltelijke vernietiging van de uitspraak, hetgeen de 
rechtbank had behoren te doen. Ook is het mogelijk dat de ABRvS de zaak terugverwijst naar de 
rechtbank die deze in eerste aanleg heeft behandeld. Dit is mogelijk indien – voorzover hier van 
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belang – de rechtbank de niet-ontvankelijkheid van het beroep heeft uitgesproken en de afdeling 
deze uitspraak vernietigt met ontvankelijkverklaring van het beroep of indien dan de afdeling om 
andere redenen van oordeel is dat de zaak opnieuw moet worden behandeld. In het geval de 
afdeling de uitspraak van de rechtbank vernietigt met ontvankelijkverklaring van het beroep kan de 
afdeling ook zonder terugverwijzing de zaak afdoen, indien zij naar haar oordeel geen nadere 
beoordeling door de rechtbank behoeft. Binnen twee weken na de dagtekening van de uitspraak 
zendt de griffier van de ABRvS een afschrift van de uitspraak aan de belanghebbende en aan de 
Minister voor I&A.

Vereisten

Hoger beroep op de ABRvS kan worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift door de 
vreemdeling in persoon, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bijzondere gemachtigde of een 
raadsman indien deze verklaart daartoe bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd. Hoger beroep bij de 
ABRvS dient binnen een termijn van vier weken te worden ingesteld, gerekend met ingang van de 
dag na die waarop de uitspraak van de rechtbank is verzonden. De grieven moeten worden 
ingediend bij de ABRvS. Daarbij moet een afschrift van de bestreden uitspraak in beroep worden 
overgelegd.

Geen opschorting

Hoger beroep bij de ABRvS schort de werking van de uitspraak van de vreemdelingenkamer niet 
op.

Voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening kan bij de Voorzitter van de ABRvS aangevraagd worden om de 
werking van het bestreden besluit hangende het hoger beroep op te schorten. Voorwaarden voor 
het vragen van een voorlopige voorziening zijn dat er een beroepschrift is ingediend bij de ABRvS 
in de bodemprocedure, en er een spoedeisend belang is. Indien de vreemdeling tijdig een verzoek 
heeft ingediend om een voorlopige voorziening, blijft uitzetting als regel achterwege totdat de 
president uitspraak heeft gedaan, tenzij:
• het betreft een tweede verzoek om een voorlopige voorziening zonder nieuw gebleken feiten of 

gewijzigde omstandigheden; of
• redenen van openbare orde of nationale veiligheid zich daartegen verzetten; of
• het gevaar bestaat dat de mogelijkheid van terugkeer naar het land van herkomst of van 

toelating tot een derde land verloren zou gaan, bijvoorbeeld doordat het paspoort of de daarin 
voorkomende visa nog slechts voor korte tijd geldig zijn.

De Voorzitter heeft de mogelijkheid in de uitspraak op het verzoek om een voorlopige voorziening 
ook onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak. Dit geldt ook indien het verzoek niet ter zitting 
is behandeld.

Bericht politie

De politie wordt middels een signalering in het BVV op de hoogte gesteld van de verblijfsstatus 
van de vreemdeling. Eerst nadat een beslissing in rechte onaantastbaar is geworden, worden aan 
de Korpschef aanwijzingen gegeven hoe verder ten aanzien van de vreemdeling moet worden 
gehandeld.

AH

Paragraaf B2/2.10 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.10 Middelen 

De verblijfsvergunning wordt ingevolge artikel 3.22, eerste lid, Vb in ieder geval verleend, indien 
de hoofdpersoon duurzaam en zelfstandig beschikt over een inkomen dat ten minste gelijk is aan 
het minimumloon voor volwassenen van 23 jaar of ouder, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, 
en artikel 14 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, met inbegrip van de vakantiebijslag, 
bedoeld in artikel 15 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Deze inkomensnorm geldt als een referentiebedrag en niet als minimuminkomen waaronder geen 
gezinshereniging wordt toegestaan zonder enige concrete beoordeling van de situatie van de 
aanvrager.
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Alimentatie

Voor zover is komen vast te staan dat de hoofdpersoon eerder als hoofdpersoon heeft opgetreden 
in een procedure voor gezinshereniging of -vorming met een vreemdeling, waarbij de hoofdper-
soon deze laatste vreemdelinge tegen haar wil en zonder identiteits- en verblijfsdocumenten in het 
land van herkomst heeft achtergelaten, geldt het volgende. In dat geval heeft de alimentatie die 
moet worden betaald aan de ex-echtgenote of de voormalige geregistreerd partner wel invloed op 
de hoogte van de middelen van bestaan in de zin van de Vw. Het betreft hier zowel de alimentatie 
voor de huwelijks- of geregistreerde partner, als de alimentatie voor de kinderen. De alimentatie 
die de hoofdpersoon betaalt wordt in mindering gebracht op diens inkomsten. Of sprake is van 
achterlating door de hoofdpersoon en of door de hoofdpersoon alimentatie wordt betaald, wordt 
slechts onderzocht indien daarvoor in het vreemdelingendossier concrete aanwijzingen zijn. In 
voorkomende gevallen kan worden gevraagd om overlegging van het echtscheidingsconvenant, 
de echtscheidingsbeschikking of de uitspraak waarbij de alimentatie is opgelegd, of de overeen-
komst van ontbinding van het geregistreerde partnerschap waarbij de alimentatie overeen is 
gekomen. Worden deze niet overgelegd, dan is niet aangetoond dat wordt voldaan aan het 
middelenvereiste en wordt de aanvraag afgewezen.
Aangezien het merendeel van de achtergelaten vreemdelingen vrouw is, wordt in de voorgaande 
passage gerept van vreemdelingen. Vanzelfsprekend geldt vorenstaande regel ook voor vrouwen 
die mannen hebben achtergelaten. Mede gelet op artikel 3.103 Vb is deze beleidsregel uitsluitend 
van toepassing op aanvragen ingediend na 1 juli 2005.

Vrijstellingen

In afwijking van de voorgaande alinea’s wordt de aanvraag niet afgewezen wegens onvoldoende, 
niet duurzame of niet zelfstandige middelen van bestaan, indien de hoofdpersoon:
a. 65 jaar of ouder is;
b. naar het oordeel van de Minister blijvend en volledig arbeidsongeschikt is; of
c. blijvend niet in staat is aan de plicht tot arbeidsinschakeling te voldoen.

Het onder a en b vermelde is gebaseerd op artikel 3.22, derde lid, Vb.

Het onder c vermelde is een beleidsregel die is gebaseerd op artikel 3.13, tweede lid, Vb.

Ad b

Blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid wordt aangetoond aan de hand van een beschikking 
van de uitvoeringsinstantie die de arbeidsongeschiktheidsuitkering verstrekt. Indien de hoofdper-
soon een uitkering krachtens de WAO, WAZ of de Wajong ontvangt, wordt blijvendheid aangeno-
men, indien:
• uit de toekenningsbeschikking van de uitkerende instantie ingevolge de WAO, WAZ of Wajong 

blijkt, dat de hoofdpersoon volledig arbeidsongeschikt is; en
• uit de meest recente uitkeringsspecificatie (die van minimaal één jaar na datum toekenningsbe-

schikking is) volgt dat de hoofdpersoon nog steeds voor 80-100% arbeidsongeschikt is, omdat 
de uitkering minimaal op gelijke hoogte is gebleven.

Indien de hoofdpersoon een uitkering krachtens de WIA ontvangt, wordt blijvendheid aangeno-
men, indien:
• uit de toekenningsbeschikking van de uitkerende instantie ingevolge de WIA blijkt, dat de 

hoofdpersoon onder de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten valt en na 
vijf jaar voor herkeuring in aanmerking komt; of

• uit de toekenningsbeschikking van de uitkerende instantie ingevolge de WIA blijkt, dat de 
hoofdpersoon onder de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten valt, doch 
dat er geringe kans op herstel bestaat en jaarlijks een herkeuring plaats vindt. In dat geval dient 
middels een beschikking van de uitkeringsinstantie aangetoond te worden dat de hoofdper-
soon na de laatste herkeuring nog voor minimaal één jaar onder de regeling Inkomensvoorzie-
ning Volledig Arbeidsongeschikten valt.

De WIA bestaat naast de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten ook uit de 
regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Wanneer de hoofdpersoon ingevolge de 
WIA onder deze regeling valt, is in ieder geval géén sprake van blijvende en volledige arbeidson-
geschiktheid.
Indien de hoofdpersoon arbeid in het kader van de Wsw verricht en aanspraak kan maken op een 
uitkering krachtens de WAO, WAZ, WIA, of Wajong, wordt blijvende en volledige arbeidsonge-
schiktheid aangenomen indien aan de voornoemde voorwaarden wordt voldaan.
Indien de hoofdpersoon geen uitkering krachtens de WIA, WAO, WAZ of Wajong ontvangt, wordt 
de blijvendheid van de arbeidsongeschiktheid aangenomen indien:
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• de hoofdpersoon valt onder de regeling IVA en uit de toekenningsbeschikking en/of uit de 
meest recente herbeoordeling blijkt dat er geen kans is op herstel; of

• de hoofdpersoon valt onder de regeling IVA en uit zowel de toekenningsbeschikking als uit de 
meest recente herbeoordeling blijkt dat er een geringe kans is op herstel.

De vreemdeling legt zelf een verklaring over van de GG&GD dan wel een bedrijfsarts of verzeke-
ringsarts waaruit het vorenstaande blijkt. De bedrijfs- of verzekeringsarts dient met een aanteke-
ning over het betreffende specialisme te staan ingeschreven in het Beroepen in de individuele 
Gezondheidszorg-register. Informatie hieromtrent kan telefonisch worden verkregen (0900-
8998225) of via de website van het Beroepen in de individuele gezondheidszorg-register.

Ad c

Op grond van artikel 9, eerste lid, Wwb, hebben personen die aanspraak maken op een uitkering 
krachtens de Wwb (kort gezegd) de verplichting naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te 
verkrijgen en te aanvaarden, alsook de verplichting gebruik te maken van door het college van 
B&W aangeboden voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. Deze verplichtingen worden 
tezamen de plicht tot arbeidsinschakeling genoemd.
Alleen in die gevallen waarin de hoofdpersoon een uitkering krachtens de Wwb geniet en het voor 
de hoofdpersoon blijvend onmogelijk is om aan de verplichting tot arbeidsinschakeling te voldoen, 
wordt ontheffing van het middelenvereiste verleend.
Artikel 9, tweede lid, Wwb geeft het college van B&W de bevoegdheid om in individuele gevallen 
tijdelijk te ontheffen van de plicht tot arbeidsinschakeling. Van een bevoegdheid om een burger 
blijvend vrij te stellen van deze verplichting, is geen sprake. Derhalve wordt de vraag of het voor 
een hoofdpersoon blijvend onmogelijk is om aan de verplichting tot arbeidsinschakeling te 
voldoen, beoordeeld aan de hand van ervaringen in het verleden.

Dat het blijvend onmogelijk is om aan deze verplichting tot arbeidsinschakeling te voldoen wordt – 
behoudens bijzondere omstandigheden – slechts aangenomen als (op het tijdstip waarop de 
aanvraag is ontvangen of de beschikking wordt gegeven) de hoofdpersoon:
• reeds vijf jaar door het college van B&W op grond van artikel 9, tweede lid, Wwb volledig is 

ontheven van al de verplichtingen bedoeld in artikel 9, eerste lid, Wwb (plicht tot arbeidsin-
schakeling); en

• (gedeeltelijke of volledige) arbeidsinschakeling niet binnen een redelijke termijn te voorzien is.

Met het oog op de invoering van de Wwb wordt bij de berekening van de termijn van vijf jaar 
tevens meegeteld de periode waarin de hoofdpersoon op grond van artikel 107 Awb volledig was 
vrijgesteld van de verplichting naar vermogen te trachten arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen 
(de zogenaamde ‘sollicitatieplicht’).
Gedeeltelijke of volledige arbeidsinschakeling is (behoudens bijzondere omstandigheden) in elk 
geval binnen een redelijke termijn te voorzien indien de hoofdpersoon is vrijgesteld van de plicht 
tot arbeidsinschakeling met het oog op de zorg voor een kind (al dan niet jonger dan vijf jaar).
Als redelijke termijn, waarbinnen arbeidsmarktinschakeling niet te voorzien moet zijn, wordt 
aangemerkt een termijn van een jaar.
Als een beroep wordt gedaan op deze vrijstellingsgrond, worden alle toekenningsbesluiten 
ingevolge de Wwb, dan wel de Awb overgelegd, die betrekking hebben op de vijf jaar voorafgaand 
aan de indiening van de aanvraag, alsook eventuele correspondentie met het college van B&W 
omtrent ontheffing van de plicht tot arbeidsinschakeling, die betrekking heeft op de vijf jaar 
voorafgaand aan de indiening van de aanvraag. Indien aanwezig, dienen bescheiden te worden 
overgelegd waaruit blijkt dat een arbeidsinschakeling binnen een redelijke termijn niet te verwach-
ten is.

Gezinslid van houder verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd

In geval van gezinshereniging met een houder van een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd 
wordt de aanvraag ingevolge artikel 3.22, derde lid, Vb niet afgewezen wegens onvoldoende, niet 
duurzame of niet zelfstandige middelen van bestaan, indien:
1. deze aanvraag is ingediend binnen drie maanden nadat aan de hoofdpersoon een verblijfsver-

gunning asiel voor bepaalde tijd is verleend, en
2. gezinshereniging niet mogelijk is in een derde land waarmee de vreemdeling of de hoofdper-

soon bijzondere banden heeft.

Dit vormt een aanvulling op de regeling van artikel 29, eerste lid, onder e en f, Vw. Ingevolge die 
regeling kunnen gezinsleden onder omstandigheden, met voorbijgaan aan het middelenvereiste, 
in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel. Gezinsleden van een houder van een 
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, die binnen drie maanden vragen om gezinshereniging 
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maar niet in aanmerking komen voor een «afgeleide» verblijfsvergunning asiel op grond van 
artikel 29, eerste lid, onder e en f, Vw, omdat zij een andere nationaliteit bezitten dan de hoofdper-
soon, kunnen op grond van deze aanvulling met voorbijgaan aan het middelenvereiste in 
aanmerking komen voor een reguliere verblijfsvergunning, indien gezinshereniging niet mogelijk 
is in een derde land waarmee de vreemdeling of de hoofdpersoon bijzondere banden heeft.
Bijzondere banden zijn in ieder geval aanwezig, indien het gezinslid de nationaliteit van een 
dergelijk ander land bezit. Indien de hoofdpersoon echter niet wordt toegelaten tot dat land, is 
gezinshereniging daar niet mogelijk en wordt het middelenvereiste niet tegengeworpen bij de 
beoordeling van een aanvraag om een reguliere verblijfsvergunning in het kader van gezinshereni-
ging. Bij de toepassing van het onder 1 gestelde wordt bij de bepaling van het begin van de 
termijn van drie maanden uitgegaan van de datum van bekendmaking van de beschikking, waarbij 
aan de hoofdpersoon een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is verleend.

AI

Paragraaf B2/2.10.1 Vreemdelingencirculaire 2000 vervalt.

AJ

Paragraaf B2/2.10.2 Vreemdelingencirculaire 2000 vervalt.

AK

Paragraaf B3/2.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.3 Voorwaarden voor verlening van de verblijfsvergunning 

In aanvulling op de algemene voorwaarden van artikel 16 Vw voor de verlening van een verblijfs-
vergunning voor bepaalde tijd als genoemd in B1/4, gelden voor de verlening van een verblijfsver-
gunning voor bepaalde tijd in het kader van verblijf ter adoptie de volgende cumulatieve 
voorwaarden:
a. De vreemdeling is minderjarig (zie artikel 3.26, eerste lid, Vb);
b. De vreemdeling wil verblijven in het gezin van een of meer Nederlanders of vreemdelingen 

met rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, Vw (zie artikel 
3.26, eerste lid, Vb); en

c. Er is voldaan aan de vereisten van de Wobka (zie artikel 3.26, eerste lid, Vb).

Ad c

Aan de vereisten van de Wobka is voldaan, indien:
De Staatssecretaris van V&J een beginseltoestemming heeft afgegeven (artikel 2 Wobka) De 
opneming van een buitenlands kind ter adoptie door personen die in Nederland hun gewone 
verblijf hebben, is ingevolge de Wobka uitsluitend toegestaan, indien hiertoe door de Staatssecre-
taris van V&J (Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties) een beginseltoestemming is 
afgegeven. Deze beginseltoestemming wordt niet slechts afgegeven aan echtparen (van ongelijk 
geslacht), doch ook aan één persoon en betreft in beginsel slechts de opneming van één kind en 
geldt voor een periode van drie jaren met de mogelijkheid van verlenging met telkens ten hoogste 
drie jaren. Het is de bevoegdheid van de Staatssecretaris van V&J om in bepaalde gevallen 
hiervan af te wijken.

Het kind en de aspirant-adoptiefouders voldoen aan bepaalde leeftijdsvereisten (artikel 5, zesde lid 
en zevende lid en artikel 8 onder a Wobka)

Het buitenlandse kind mag op het tijdstip van binnenkomst in Nederland de leeftijd van zes jaren 
niet bereikt hebben, behoudens de bevoegdheid van de Staatssecretaris van V&J om in bijzondere 
gevallen, op schriftelijk verzoek van de aspirant-adoptiefouders, een afwijking van deze leeftijds-
grens toe te staan. Ook mag er niet meer dan 40 jaar leeftijdsverschil zijn tussen het kind en de 
aspirant-adoptiefouders, behoudens de bevoegdheid van de Staatssecretaris van V&J om in 
bijzondere gevallen een afwijking van toe te staan, in dat geval kan de Minister eisen stellen aan 
de leeftijd van het kind.

Een medische verklaring m.b.t. het buitenlandse kind is overgelegd (artikel 8 onder b Wobka)

Door de aspirant-adoptiefouders dient een in het land van herkomst recent afgegeven (niet langer 
dan zes maanden geleden) medische verklaring met betrekking tot het buitenlandse kind te 
worden overgelegd, waaruit blijkt dat in redelijkheid niet valt aan te nemen dat het kind lijdt aan 
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een gevaarlijke besmettelijke of langdurige lichamelijke of geestelijke ziekte. Dit vereiste zal er 
echter niet toe leiden dat een gehandicapt kind niet zou kunnen worden opgenomen. Indien uit de 
medische verklaring niet blijkt dat op TBC is getest, dient het kind (hier te lande) alsnog een 
onderzoek ter zake te ondergaan. Indien daaraan of aan de behandeling van TBC aan de ademha-
lingsorganen niet wordt meegewerkt, wordt de aanvraag met toepassing van artikel 3.79 Vb 
afgewezen (zie ook B1/4.5). Het vorenstaande is uiteraard niet van toepassing indien het kind op 
grond van zijn nationaliteit is vrijgesteld van het vereiste van het ondergaan van een onderzoek 
naar en/of behandeling van TBC aan de ademhalingsorganen.

Toestemming is gegeven voor de bemiddeling (artikel 8 onder c Wobka)

Door de aspirant-adoptiefouders dient gebruik te zijn gemaakt van een bemiddelende, vergunning-
houdende instantie, bedoeld in hoofdstuk 5 Wobka. Indien niet van een zodanige instantie doch 
van andere contacten gebruik is gemaakt, dient de daartoe ex artikel 7a Wobka benodigde 
toestemming van de Staatssecretaris van V&J te zijn verleend; De afstand door ouder(s) en de 
instemming van de autoriteiten uit het land van herkomst van het kind is verkregen (artikel 8 onder 
d en e Wobka) Door de aspirant-adoptiefouders dient op bevredigende wijze door middel van 
officiële gelegaliseerde bescheiden (zie B2/8) te worden aangetoond dat de afstand door de 
ouder(s) van het buitenlandse kind naar behoren is geregeld. Op gelijke wijze dienen de aspirant-
adoptiefouders aan te tonen dat de autoriteiten van het land van herkomst instemmen met de 
opneming, door hen, van het kind.

Kosten van verzorging en opvoeding

Ingevolge de Wobka zijn de aspirant-adoptiefouders vanaf het tijdstip van vertrek van het 
buitenlandse kind naar Nederland verplicht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding 
van dat kind als ware het hun eigen kind. De kosten van een eventuele terugkeer naar het land van 
herkomst van het kind komen te hunnen laste. In het kader van het onderzoek met het oog op het 
afgeven van de beginseltoestemming, wordt door de Staatssecretaris van V&J bezien of de 
aspirant-adoptiefouders duurzaam over voldoende zelfstandige middelen van bestaan beschikken.

De aanvraag wordt niet afgewezen wegens:
• het ontbreken van zelfstandige en duurzame middelen van bestaan (zie artikel 3.26, tweede lid, 

Vb);
• het ontbreken van een geldig document voor grensoverschrijding (zie artikel 3.26, tweede lid, 

Vb). In beginsel dient het kind een geldig document van grensoverschrijding te overleggen. 
Indien een zodanig document niet kan worden overgelegd, dient de identiteit van het kind wél 
op een andere wijze deugdelijk – bij voorbeeld aan de hand van een gelegaliseerde geboorte-
akte van het kind – te worden vastgesteld.

Op 1 januari 2009 is de Wobka gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor adoptieverzoeken van na 
1 januari 2009 en verzoeken om verlenging van de geldigheidsduur van reeds afgegeven beginsel-
toestemmingen. De meest zichtbare daarvan worden hier genoemd:
• Het is mogelijk voor echtparen van gelijk geslacht om buitenlandse kinderen te adopteren;
• De beginseltoestemming geldt voor een periode van vier jaren en kan in beginsel telkens voor 

een periode van vier jaren worden verlengd. Vóór 1 januari 2009 afgegeven beginseltoestem-
mingen behouden hun geldigheidsduur van drie jaren. Als om verlenging van de geldigheids-
duur van die beginseltoestemmingen wordt verzocht en dit verzoek wordt gehonoreerd, dan 
wordt de geldigheidsduur evenwel verlengd met een termijn van in beginsel vier jaren;

• De beginseltoestemming betreft de opneming van een buitenlands kind of in het geval van 
broers en zussen, dan wel van kinderen die op andere wijze zodanig aan elkaar gehecht zijn dat 
zij bezwaarlijk van elkaar gescheiden kunnen worden, van twee buitenlandse kinderen tegelijk. 
De Staatssecretaris van V&J kan in verband met bijzondere omstandigheden toestemming 
verlenen tot opneming van meer kinderen tegelijk.

Melden van een vermoedelijk illegale adoptie aan de Raad voor de Kinderbescherming

Als niet voldaan wordt aan een of meer van bovengenoemde voorwaarden die ontleend zijn aan 
de Wobka en het kind verblijft reeds illegaal hier te lande, maakt de IND melding van deze 
vermoedelijk illegale adoptie bij de Raad van de Kinderbescherming, die, zonodig, aangifte doet bij 
de politie.

AL

Paragraaf B3/2.5.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
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2.5.2 Plaats van indiening van de aanvraag 

Ter indiening van een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde 
tijd dient het kind zich te vervoegen bij de IND. Deze stelt de aspirant-adoptiefouder in de 
gelegenheid ten behoeve van het kind een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd in te dienen. De aspirant-adoptiefouder toont de originele beginseltoe-
stemming van de Staatssecretaris van V&J voor opneming bij de burgemeester. Dit lijdt slechts 
uitzondering indien het originele document door de daarvoor bevoegde autoriteiten in het land 
van herkomst van het kind is ingenomen. In deze gevallen kan genoegen worden genomen met 
een kopie van de beginseltoestemming. In geval van twijfel kan contact worden opgenomen met 
de Centrale Autoriteit interlandelijke adoptie van het Ministerie van V&J. De IND retourneert de 
beginseltoestemming – voor zover deze in origineel is overgelegd – aan de vreemdeling.

AM

Paragraaf B3/3.3.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3.3.1 Aanmelding en plaats van indiening van de aanvraag 

De hierboven in B3/2.5 vermelde voorschriften inzake aanmelding (zie B3/2.5.1) en de plaats van 
indiening van de aanvraag (zie B3/2.5.2) van buitenlandse kinderen ter adoptie zijn voor wat de 
buitenlandse pleegkinderen betreft van overeenkomstige toepassing. Voorafgaande aan de 
aanmelding dient de wettelijke vertegenwoordiging van het kind te zijn geregeld. Het gestelde in 
B1/9.1.1 is van overeenkomstige toepassing.

AN

Paragraaf B3/3.3.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3.3.2 Bij de aanvraag over te leggen bescheiden 

De aspirant-pleegouders verstrekken bij de ten behoeve van het kind in te dienen aanvraag de 
gegevens en bescheiden behorende bij de voorwaarden als vermeld onder B3/3.1. Het betreft:
• een ten behoeve van het kind in het land van herkomst afgegeven medische verklaring. Indien 

uit die verklaring niet blijkt dat het kind, voor zover dat op grond van zijn nationaliteit niet is 
vrijgesteld van een onderzoek naar TBC aan de luchtwegen, een onderzoek op TBC heeft 
doorstaan, dan dient het kind alsnog (bereid te zijn) een onderzoek naar en/of de behandeling 
van TBC aan de ademhalingsorganen te ondergaan. Daartoe wordt de bij het aanvraagformu-
lier gevoegde bijlage ‘TBC verklaring’ ondertekend;

• de instemmingverklaring van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van het kind dan wel 
van de autoriteiten in het land van herkomst waaruit blijkt dat deze instemmen met het verblijf 
van het kind in het gezin van de aspirant-pleegouders;

• een schriftelijke motivering van de bijzondere omstandigheden van het kind of die van de 
familieleden in het land van herkomst, waaruit blijkt dat het kind niet of bezwaarlijk kan worden 
verzorgd door familieleden die in het land van herkomst wonen;

• bescheiden waaruit blijkt dat de aspirant-pleegouders duurzaam en zelfstandig over voldoende 
middelen van bestaan beschikken;

• een volledige ingevulde garantverklaring (zie bijlage 6c VV); en
• bescheiden waaruit blijkt dat de aspirant-pleegouders het gezag over het pleegkind hebben.

De gevraagde officiële buitenlandse bescheiden dienen gelegaliseerd te zijn (zie B2/8).
Na onderzoek zal, met inachtneming van de relevante omstandigheden op de aanvraag worden 
beslist.
Zo nodig wint het Hoofd van de Visadienst dan wel de Minister voor I&A aanvullende gegevens in 
bij de Raad voor de Kinderbescherming omtrent de geschiktheid van de aspirant pleegouders voor 
de verzorging en opvoeding van het kind.

AO

Paragraaf B5/4.7.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.7.2 Grensarbeiders 

Het in B5/4.7.1 gestelde is van overeenkomstige toepassing op grensarbeiders, waaronder hier 
wordt verstaan in Nederland tewerkgestelde vreemdelingen die hun woonplaats hebben in België 
of in Duitsland waarheen zij in beginsel dagelijks, of ten minste eenmaal per week terugkeren. Het 
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gaat daarbij met name om vreemdelingen die in België verblijf houden en in het bezit zijn van een 
geldige Belgische of Luxemburgse identiteitskaart voor vreemdelingen, dan wel van een Belgisch 
bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.

Door het feit dat zij grensarbeid verrichten komen zij niet toe aan het tijdstip waarop zij, ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.3 Vb, een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zouden moeten hebben. 
Ook is het gestelde in artikel 4.47 en 4.48 Vb over de aanmeldingsplicht niet van toepassing.

Voor de tewerkstelling van vreemdelingen die als grensarbeider werkzaamheden in loondienst 
komen verrichten dient de werkgever echter in het bezit te zijn van een TWV.

Met het oog op de verlening van een TWV aan hun werkgever is het ook voor grensarbeiders van 
belang dat zij in het bezit zijn van een bewijs van rechtmatig verblijf. Zie hiervoor het gestelde 
onder B5/4.7.1.

Ter verkrijging van de verblijfssticker (zie bijlage 7g VV) is het in dit geval voldoende dat de 
vreemdeling zich éénmaal, en wel bij de aanvang van zijn werkzaamheden als grensarbeider, bij de 
IND vervoegt.

AP

Paragraaf B5/7.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.1 Inleiding 

Hier komen aan de orde de regels ten aanzien van vreemdelingen die een zelfstandig beroep of 
bedrijf in Nederland (willen) uitoefenen. Het gaat dus niet om het verrichten van werkzaamheden 
in loondienst.

Werkzaamheden anders dan in loondienst kunnen worden onderscheiden in:
• het uitoefenen van een bepaald beroep zoals arts, apotheker, fysiotherapeut, beeldend 

kunstenaar of sportleraar; en
• het uitoefenen van een bedrijf zoals een slagerij of andere detailhandel, een onderhoudsbedrijf 

of een restaurant.

Uitgangspunt is dat in deze gevallen verblijf kan worden toegestaan, indien daarmee een wezenlijk 
Nederlands belang wordt gediend.
Dit belang kan gelegen zijn op het terrein van de volksgezondheid, de economie, de cultuur of op 
sociaal- economisch terrein.

Van verblijf wordt uitgesloten de vreemdeling die:
• op de loonlijst van een bedrijf in Nederland staat, maar zelf nog in het buitenland woont; en
• geld investeert in een bedrijf in Nederland, maar zelf verder geen ondernemersactiviteiten 

verricht.

Afwijkende regelingen gelden voor:
• gemeenschapsonderdanen als bedoeld in artikel 1, onder e, Vw (zie B10) en onderdanen van 

de EU/EER en Zwitsers.
• Geassocieerden (zie B11).
• Amerikanen (zie B11).

AQ

Paragraaf B5/7.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.2 Algemene voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning 

Artikel 3.30 Vb verleent de Minister de bevoegdheid onder de daar geregelde voorwaarden op 
aanvraag een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor het verrichten van arbeid als zelfstan-
dige te verlenen.

Indien niet aan de daar vermelde voorwaarden is voldaan, is de Minister niet bevoegd de 
gevraagde vergunning te verlenen en moet de aanvraag worden afgewezen, tenzij internationale 
verplichtingen tot verlening van de gevraagde vergunning nopen (zie artikel 13 Vw, B10 en B11). Is 
wel aan de voorwaarden van artikel 3.30 Vb voldaan, is de Minister bevoegd de verblijfsvergun-
ning te verlenen, doch niet verplicht. Hierna wordt aangegeven in welke gevallen van de bevoegd-
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heid om de verblijfsvergunning te verlenen gebruik wordt gemaakt.

Het artikel 3.32 Vb stelt buiten twijfel dat geen verblijfsvergunning wordt verleend voor het 
verrichten van arbeid, hetzij in loondienst, hetzij als zelfstandige, die geheel of gedeeltelijk bestaat 
uit het verrichten van seksuele handelingen, omdat daarmee a priori geen wezenlijk Nederlands 
belang is gediend. Daarom behoeft in die gevallen geen advies te worden gevraagd.

Dit artikel ziet niet op gemeenschapsonderdanen.

Voor onderdanen van landen waarmee Europa-overeenkomsten zijn gesloten en die stellen 
dergelijke arbeid als zelfstandige te verrichten zie B11.

Naast de beleidsregels in deze paragraaf zijn ook de beleidsregels met betrekking tot de algemene 
voorwaarden van artikel 16 Vw van toepassing. Verwezen wordt naar B1/4.

AR

Paragraaf B5/7.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden

7.3 Wezenlijk Nederlands belang 

Voor de beantwoording van de vraag of met de aanwezigheid van de vreemdeling een wezenlijk 
Nederlands belang is gediend (artikel 3.30, eerste lid aanhef en onder a, Vb, zal in veel gevallen het 
oordeel van andere ministeries van belang zijn. In geval van een kunstenaar zal het advies van de 
Minister van OCW moeten worden gevraagd, in geval van een sportleraar het advies van de 
Minister van VWS. Indien het gaat om het zelfstandig uitoefenen van een beroep of ondernemers-
activiteiten zal in de regel advies moeten worden gevraagd aan de Minister vanEL&I. De toenma-
lige Minister van Economische Zaken heeft een puntensysteem ontwikkeld dat de basis vormt voor 
het advies dat de Minister van EL&I aan de IND geeft over het wezenlijk Nederlands economisch 
belang dat met het verblijf van de vreemdeling in Nederland wordt gediend (zie hierna B5/7.3.1). 
Voor Turkse vreemdelingen die verblijf in Nederland voor het verrichten van arbeid als zelfstandige 
beogen, geldt het puntensysteem niet (zie hierna B5/7.3.2).

AS

Paragraaf B5/7.3.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.3.1 Puntensysteem 

Met het oog op het werven van hooggekwalificeerde vreemdelingen die een gevraagde hoogwaar-
dige kennisbijdrage aan onze economie kunnen leveren in de vorm van zelfstandig ondernemer-
schap, is een puntensysteem ontwikkeld dat de toelating van deze categorie beter mogelijk moet 
maken. Het puntensysteem vormt de basis voor het advies dat de Minister van EL&I aan de IND 
geeft over de ‘wezenlijke bijdrage’ van de vreemdeling voor het land.

In hoofdlijnen kent het puntensysteem de volgende opzet en de volgende indeling en weging van 
kwaliteiten en capaciteiten. Het systeem kent drie onderdelen, te weten:
a. Persoonlijke ervaring;
b. Ondernemingsplan;
c. Toegevoegde waarde van de economische activiteiten voor de Nederlandse economie.

Totaal is voor de onderdelen maximaal 300 punten te behalen terwijl tenminste 90 punten zijn 
vereist voor een positief advies(Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 
13 oktober 2010, Stc. 2010).

In het hierna volgende wordt aangegeven met welke stukken en bescheiden de kwaliteiten en 
capaciteiten van de vreemdeling kunnen worden onderbouwd.

AT

Paragraaf B5/7.3.2 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt vernummerd en komt te luiden:
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7.3.3 Te overleggen stukken 

Ondernemingsplan

Voor de beoordeling van de aanvraag om advies aan de Minister van EL&I met gebruikmaking van 
het puntensysteem dient de vreemdeling ten minste een volledig ondernemingsplan, eventueel 
aangevuld met onderliggend onderzoek dan wel analyses, referenties van kennisinstellingen, 
bedrijven of partijen op de markt, referenties of contacten met arbeidsmarktinstellingen, of 
referenties en contacten met financiële instellingen, te overleggen. Voor de inhoud van het 
ondernemingsplan zelf zie hierna onder B5/7.3.4.

Indien geen of een niet voldoende onderbouwd ondernemingsplan over wordt gelegd, wordt een 
herstelverzuimtermijn geboden van twee weken. Indien, ook na het bieden van de herstelverzuim-
termijn, geen of een niet voldoende onderbouwd ondernemingsplan over is gelegd, wordt de 
aanvraag, zonder voorlegging aan de Minister van EL&I voor advies, afgewezen omdat niet wordt 
aangetoond dat met de te verrichten arbeid als zelfstandige een wezenlijk Nederlands economisch 
belang wordt gediend.

Stukken ter onderbouwing van het ondernemingsplan

Het is de verantwoordelijkheid van de vreemdeling om zijn aanvraag te onderbouwen met stukken 
en aan te tonen dat hij met zijn onderneming een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse 
economie kan leveren. Ten behoeve van de toetsing aan het puntenstelsel moeten (voor zover van 
toepassing), ter onderbouwing van het ondernemersplan, onder meer de volgende stukken 
worden overgelegd:
• afschriften van behaalde diploma’s; de vreemdeling dient zorg te dragen voor vertaling en 

erkenning van de overgelegde diploma’s en afschriften door het Nuffic (dit geldt niet voor 
Turkse vreemdelingen);

• indien sprake is van een onderneming in het land van herkomst:
• akte van oprichting en statuten onderneming;
• referentie voormalige werkgever(s);
• arbeidscontract(en) van voormalige dienstbetrekkingen;
• getuigschriften;
• referenties Nederlandse partners of contacten;
• vennootschapscontracten;
• financiële gegevens, zoals omzetgegevens, jaarrekeningen, belastinggegevens, loonstaten, 

loonaangiften, e.d.;
• getuigschriften Nederlandse opleiding (diploma, promotie) (dit geldt niet voor Turkse 

vreemdelingen).

Jaarstukken en/of cijfers moeten zijn opgesteld of goedgekeurd door een onafhankelijke deskun-
dige (bijv. bij financiering door een Nederlandse bank). De onafhankelijke deskundige mag géén 
familie zijn. Het hoeft niet speciaal een Registeraccountant of een Accountant Administratieconsu-
lent te zijn. Een boekhouder of een financieel adviseur is ook voldoende.

Overige stukken

Naast de hiervoor genoemde stukken ter onderbouwing van het ondernemingsplan moet de 
vreemdeling ook nog overleggen:
• bewijsstukken die de nieuwheid van het product of de dienst voor Nederland aantonen (bijv. 

patenten of referenties van kennisinstellingen e.d.) (dit geldt niet voor Turkse vreemdelingen);
• bewijsstukken van arbeidscreatie in het eigen bedrijf (dit geldt niet voor Turkse vreemdelin-

gen);
• gegevens m.b.t. voorgenomen investeringen (dit geldt niet voor Turkse vreemdelingen);
• een kopie van een uittreksel van de (verplichte) inschrijving bij de Kamer van Koophandel, niet 

ouder dan drie maanden;
• een kopie van alle bladzijden van het paspoort.

Alle stukken moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits of te zijn vertaald 
door een vertaler die door de Nederlandse rechtbank is beëdigd.

AU

Paragraaf B5/7.3.3 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt vernummerd en komt te luiden:
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7.3.4 Het ondernemingsplan 

Uit het ondernemingsplan zelf moet in ieder geval het volgende blijken:

Persoonlijke gegevens

Hieronder vallen de personalia van de vreemdeling, maar ook zijn gezins- en inkomenssituatie, 
financiële verplichtingen, opleidingen (onderbouwd met behaalde diploma’s) en beroepservaring;

Bedrijfsgegevens

Een samenvatting van het ondernemingsplan, de branche waarin de vreemdeling gaat opereren 
en het bedrijf dat hij gaat oprichten. Tevens dient informatie te worden verschaft over de startda-
tum, de vestigingsplaats, enzovoort;

Juridische zaken

Hierbij dient aandacht te worden besteed aan zaken als de rechtsvorm van de onderneming, de 
handelsnaam, aanwezigheid van eventuele vestigings- en overige vergunningen, de aansprakelijk-
heden, de verzekeringen en de leveringsvoorwaarden;

Commercieel plan

Hierbij dient een omschrijving te worden gegeven van het type product of dienst, van de markt 
waarop de vreemdeling actief wil worden, wat de doelgroep is van de beoogde ondernemingsacti-
viteit (de afnemers), welke concurrenten er zijn, wat hun sterke en zwakke punten zijn en wat de 
bijzondere kenmerken van de vreemdeling dan wel van diens producten of diensten zijn. Tevens 
dient te worden ingegaan op de wijze waarop de vreemdeling de markt gaat bewerken (presentatie 
naar buiten, promotiemiddelen, wijze van adverteren, enzovoort). Eén en ander wordt zo mogelijk 
onderbouwd met contracten of referenties van afnemers, afzetprognoses en dergelijke);

Managementplan

Hierbij wordt een omschrijving gegeven van de omvang van het benodigde personeel, de wijze 
van werven en de beoogde organisatie;

Financieel plan

Dit bevat onder andere een investeringsbegroting, een financieringsplan en een aflossingsplan (zo 
mogelijk onderbouwd met bankcontracten), een exploitatiebegroting en een liquiditeitsprognose 
(incl. berekeningen).

AV

Paragraaf B5/7.3.2 wordt toegevoegd en komt te luiden:

Paragraaf 7.3.2 Toetsing wezenlijk Nederlands belang Turkse zelfstandigen 

In verband met de standstill bepaling in het Aanvullend Protocol bij de Associatieovereenkomst 
tussen de EG en Turkije kan het puntensysteem niet worden toegepast op aanvragen om verblijf 
van Turkse vreemdelingen voor het verrichten van arbeid als zelfstandige. Dit puntensysteem stelt 
immers zwaardere eisen ten aanzien van Turkse vreemdelingen dan ten tijde van de totstandko-
ming van het Aanvullend Protocol (voor Nederland in werking getreden op 1 januari 1973) golden. 
Met name kunnen geen eisen worden gesteld ten aanzien van hoogwaardigheid van de kennisin-
breng en het innovatieve vermogen van de betrokken vreemdeling. De Minister van EL&I baseert 
zijn adviezen ten aanzien van deze Turkse vreemdelingen daarom op de feitelijke situatie: De op 
het moment van de aanvraag bestaande (concurrentie)verhoudingen op het specifieke deel van de 
markt en de werkgelegenheidseffecten (Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 
13 oktober 2010, Stcrt. 2010, nr. 16617).

AW

Paragraaf B5/7.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
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7.4 Voldoende middelen van bestaan 

De vreemdeling dient aan te tonen dat hij door de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan 
beschikken over voldoende middelen van bestaan, gelet op artikel 3.30, eerste lid, aanhef en onder 
b, Vb en B1/4.3.4.
Zie voor de berekening van het inkomen van een gevestigde ondernemer B1/4.3.4.

In geval van een aanvraag om een mvv, een aanvraag om een verblijfsvergunning regulier voor 
bepaalde duur of een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde duur, ingediend terwijl de vreemdeling nog niet tenminste anderhalf jaar in 
het bezit is van die verblijfsvergunning, geldt het volgende.

In deze gevallen kunnen de te verwachten bedrijfsresultaten inzichtelijk en aannemelijk worden 
gemaakt door middel van het indienen van een ondernemingsplan, omschreven in B5/7.3.3 en 
B5/7.3.4, dat ook kan worden gebruikt bij de beoordeling of met de te vestigen onderneming in 
Nederland en met het verblijf van de betrokken vreemdeling een wezenlijk Nederlands economisch 
belang is gediend, als bedoeld in B5/7.1 en B5/7.3. Het ondernemingsplan dient zodanig te zijn 
ingericht dat daaruit de bestaansmiddelen van de ondernemer kunnen worden afgeleid, dat wil 
zeggen uit de daarin mede opgenomen, te verwachten bruto winst.

AX

Paragraaf B5/7.4.1 Vreemdelingencirculaire 2000 vervalt.

AY

Paragraaf B5/7.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.5 Vereisten voor het uitoefenen van een bepaald beroep of bedrijf 

De vreemdeling die toegelaten wil worden om arbeid als zelfstandige te verrichten, moet aantonen 
dat hij aan de bevoegdheidsvereisten voor de uitoefening van het uit te oefenen beroep of aan de 
vereisten voor het uitoefenen van het desbetreffende bedrijf voldoet (artikel 3.30, eerste lid, aanhef 
en onder c, Vb).

Om voor de uitoefening van bepaalde beroepen te worden toegelaten, gelden vaak speciale 
bevoegdheidsvereisten.

Zo zal een buitenlandse arts de bevoegdheid moeten bezitten om in Nederland zijn vak uit te 
oefenen. Hiervoor is onder meer ook, evenals voor andere beroepen in de individuele gezond-
heidszorg, inschrijving in het BIG-register vereist. Meer inlichtingen omtrent de uitoefening van 
medische en paramedische beroepen worden verstrekt door het Ministerie van VWS.

Voor de uitoefening van een bedrijf is vaak een vergunning vereist. Zo hebben bedrijven in de 
horeca een vergunning nodig op grond van de Drank- en Horecawet.
Bevoegd tot het verlenen van vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet is het College 
van B&W van een gemeente. In bijzondere gevallen kan ontheffing worden verleend van de 
verplichting om met een vergunning een bedrijf of detailhandel uit te oefenen.

Bevoegd tot het verlenen van ontheffing wat betreft de Drank- en Horecawet is de Minister van 
EL&I.

Meer informatie over de eisen die gesteld worden aan het verkrijgen van deze vergunningen kan 
worden verkregen bij Kamer van Koophandel.

AZ

Paragraaf B5/7.6 Vreemdelingencirculaire 2000 vervalt.

BA

Paragraaf B5/7.8 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.8 EG-langdurig ingezetenen 

Ingevolge artikel 3.30, vijfde lid, Vb kan de verblijfsvergunning voor het uitoefenen van een 
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zelfstandig beroep of bedrijf in economische zin worden verleend aan een langdurig ingezetene, 
zonder dat met de arbeid als zelfstandige een wezenlijk Nederlands belang is gediend.
Daarnaast gelden de bepalingen zoals neergelegd in B17.
Voor het overige zijn de bepalingen van B5/7.1, B5/7.2, B5/7.3, B5/7.4 en B5/7.5 van overeenkom-
stige toepassing, met dien verstande dat ten behoeve van de langdurig ingezetene geen sprake 
hoeft te zijn van een hooggekwalificeerde vreemdeling die een hoogwaardige kennisbijdrage aan 
onze economie kan leveren en ook geen advies van het Ministerie van EL&I hoeft te worden 
ingewonnen.

BB

Paragraaf B5/7.9.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.9.1 Surinaamse onderdanen met verkregen rechten 

Bij de vestiging van Surinaamse onderdanen die nog rechten kunnen ontlenen aan de overeen-
komst inzake verblijf en vestiging van 1975 blijft een onderzoek naar de vraag of met de vestiging 
in Nederland een wezenlijk Nederlands economisch belang is gediend achterwege (zie B11). De 
aanvraag dient derhalve niet ter advisering aan de Minister van EL&I te worden voorgelegd. Er 
dient wel voldaan te worden aan de overige algemene voorwaarden onder B5/7.2.

BC

Paragraaf B6/3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3 Voorwaarden voor opleiding aan voortgezet en beroepsonderwijs 

Het betreft hier de verlening van een verblijfsvergunning voor het volgen van een opleiding aan 
het voortgezet en beroepsonderwijs, in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs alsmede de 
Wet educatie- en beroepsonderwijs.
In aanvulling op de algemene voorwaarden van artikel 16 Vw voor de verlening van een verblijfs-
vergunning voor bepaalde tijd als genoemd in B1/4, gelden voor de verlening van een verblijfsver-
gunning voor bepaalde tijd voor een opleiding aan voortgezet en beroepsonderwijs de volgende 
cumulatieve voorwaarden:
a. (voorlopige) inschrijving bij een onderwijsinstelling als voltijdstudent (zie artikel 3.41, eerste 

lid, onder a, Vb);
b. ondertekening van een schriftelijke verklaring van tijdelijk verblijf (zie artikel 3.41, eerste lid, 

onder c, Vb);
c. het betreft een dagopleiding, waarvoor Nederland het meest aangewezen land is en waarmee 

de vreemdeling een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van zijn land (zie artikel 
3.41, tweede lid, Vb);

d. voldoende en duurzame middelen van bestaan (zie artikel 3.42, Vb juncto artikel 3.74 Vb en 
B6/2.3).

Ad c

Dagopleiding

Voor een schriftelijke studie of een avondopleiding wordt geen toelating verleend (zie artikel 3.41, 
tweede lid, Vb).

Nederland het meest aangewezen land voor het volgen van de studie of de opleiding

Indien de studie of opleiding of een soortgelijke studie of opleiding reeds bestaat in het land van 
herkomst, komt de vreemdeling niet in aanmerking voor verlening van een verblijfsvergunning.
Daarnaast moet aan ten minste twee van de volgende voorwaarden worden voldaan:
• De vreemdeling is afkomstig uit en heeft de nationaliteit van Indonesië, Suriname of Zuid-

Afrika;
• de vreemdeling heeft familiebanden met reeds in Nederland verblijvende personen;
• De vreemdeling is de Nederlandse taal machtig.

Indien nodig kan COLO namens het Ministerie van OCW om advies worden gevraagd over de 
studiemogelijkheden in de herkomstlanden voor het MBO onderwijs (zie ook de website van 
COLO).
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Positieve bijdrage aan het eigen land

Of een positieve bijdrage wordt geleverd aan het eigen land is mede afhankelijk van de fase 
waarin het ontwikkelingsproces van het desbetreffende land zich bevindt. Als het gaat om een 
hooggeïndustrialiseerd land, zal niet snel sprake zijn van een positieve bijdrage. Voorts zal de aard 
van de desbetreffende opleiding van belang zijn. Als de opleiding of studie niet van wezenlijke 
betekenis is voor de arbeidsmarkt van het herkomstland, wordt namelijk evenmin een positieve 
bijdrage geleverd aan het eigen land.
In ieder geval wordt aangenomen dat Nederland het meest aangewezen land is en dat een 
positieve bijdrage geleverd wordt aan de ontwikkeling van het eigen land indien het een opleiding 
aan het voorgezet onderwijs betreft waarbij:
• het een door de Internationale baccalaureaat organisatie (IBO) geaccrediteerde onderwijs-

instelling betreft;
• het internationale baccalaureaat diplomaprogramma (IBDP) wordt gevolgd;
• het een onder de Wet op het voortgezet Onderwijs (WVO) bekostigde onderwijsinstelling 

betreft; én
• de instelling deel uitmaakt van een internationale organisatie, waarbij een uitwisseling van 

leerlingen over de wereld plaatsvindt en het land van plaatsing wordt bepaald door landelijke 
comités van deze internationale organisatie, of zijn leerlingen in een internaat plaatst.

Aangenomen wordt dat aan de voorwaarden genoemd in artikel 3.41, tweede lid, Vb wordt 
voldaan als de vreemdeling in het bezit is van een geprivilegieerdendocument verstrekt door BuZa 
en op het moment van indienen van de aanvraag een opleiding in Nederland volgt en deze hier te 
lande wil afronden.

BD

Paragraaf B7/5.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

5.4 Beperking 

De verblijfsvergunning wordt verleend op grond van artikel 3.4, derde lid van het Vb met de 
beperking ‘conform beschikking Minister’, voor de duur van maximaal één jaar. De geldigheids-
duur van deze vergunning wordt na een jaar niet verlengd.

BE

Paragraaf B8/2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.1 Voorwaarden voor verblijf medische behandeling 

Op grond van artikel 3.46, eerste lid, Vb, moet aan drie cumulatieve voorwaarden zijn voldaan 
alvorens voor dit doel verblijf wordt toegestaan:
a. Nederland dient naar het oordeel van de Minister het meest aangewezen land te zijn voor de 

medische behandeling;
b. het dient te gaan om een noodzakelijke medische behandeling; en
c. de financiering van de medische behandeling dient deugdelijk geregeld te zijn.
Naast deze voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van artikel 16 Vw van toepassing (zie 
B1/4).

Op grond van artikel 3.46, derde lid, Vb wordt de aanvraag niet afgewezen op grond van artikel 16, 
eerste lid, onder a en c, Vw en op de grond dat de financiering van de medische behandeling niet 
deugdelijk is geregeld, indien ten minste een jaar direct voorafgaande aan de aanvraag tegen de 
uitzetting beletselen hebben bestaan als bedoeld in artikel 64 Vw (zie B8/2.1.1).

Ad a. Nederland dient naar het oordeel van de Minister het meest aangewezen land te zijn voor de 
medische behandeling

Voor deze beoordeling is slechts van belang of de vreemdeling voldoet aan alle voorwaarden die 
genoemd worden in één van de onder 1 tot 7 genoemde situaties.

Situaties waarin Nederland het meest aangewezen land is voor het ondergaan van de medische 
behandeling

1. de situatie waarin: Nederland internationaal gezien een bijzonder specialisme heeft voor de 
medisch noodzakelijke behandeling van de betreffende aandoening. Alleen indien de vreemde-
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ling de bijzonderheid van het specialisme met een medische verklaring heeft aangetoond, 
wordt aan het BMA advies gevraagd.

2. de situatie waarin de vreemdeling:
a. zich ten minste vijf jaar al dan niet rechtmatig in Nederland bevindt; en
b. er sprake is van medische klachten waarvan de behandeling niet in het land van herkomst, 

of een ander land waar betrokkene naar kan vertrekken, kan plaatsvinden; en
c. stopzetting van de behandeling een medische noodsituatie zou veroorzaken; en
d. de medische behandeling voor die klachten reeds ten minste één jaar plaatsvindt.
De vraag of de medische behandeling voor die klachten naar verwachting langer dan één jaar 
zal duren, is hier niet relevant. Het verblijf in Nederland wordt door de vreemdeling aange-
toond met objectieve bescheiden, niet zijnde getuigenverklaringen. Het moment van aanvang 
van de medische behandeling wordt aangetoond door de vreemdeling, hiernaar wordt geen 
onderzoek verricht door het BMA.
Onder medische noodsituatie wordt verstaan: die situatie waarbij betrokkene lijdt aan een 
stoornis, waarvan op basis van de huidige medisch-wetenschappelijke inzichten vast staat dat 
het achterwege blijven van behandeling op korte termijn zal leiden tot overlijden, invaliditeit of 
een andere vorm van ernstige geestelijke of lichamelijke schade. Onder “op korte termijn” 
wordt verstaan binnen een termijn van drie maanden.

3. de situatie waarin:
a. de vreemdeling zich in Nederland bevindt; en
b. er sprake is van medische klachten waarvan de behandeling niet kan plaatsvinden in het 

land van herkomst of ander land waarheen betrokkene zich kan verwijderen; en
c. stopzetting van de medische behandeling een medische noodsituatie zal doen ontstaan; en
d. de medische behandeling ter voorkoming van het ontstaan van deze medische noodsituatie 

naar verwachting langer dan één jaar zal duren.
Indien de medische behandeling ter voorkoming van deze noodsituatie één jaar of korter zal 
duren, wordt geen verblijfsvergunning verleend, maar wordt geconcludeerd dat uitzetting op 
grond van artikel 64 Vw achterwege blijft (zie A4/7).
Het begrip medische noodsituatie is omschreven hierboven onder situatie 2.

4. de situatie waarin de vreemdeling:
a. langdurig in Nederland verblijft op grond van artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, Vw; 

en
b. hier te lande een medisch noodzakelijke behandeling ondergaat (ongeacht hoe lang de 

behandeling plaatsvindt).
Onder langdurig verblijf wordt hier verstaan verblijf voor een periode van ten minste vijf jaar, 
waarbij onderbrekingen in het verblijfsrecht van minder dan een half jaar niet worden 
tegengeworpen.

5. de situatie dat de vreemdeling:
a. medisch gezien op mantelzorg is aangewezen; en
b. is aangetoond dat geen gezins- of familieleden van de vreemdeling in het land van 

herkomst verblijven die in staat kunnen worden geacht deze zorg op zich te nemen; en
c. er gezins- of familieleden hier te lande verblijven op grond van artikel 8, onder a tot en met 

e, dan wel l, Vw of Nederlander zijn, die de medisch noodzakelijke mantelzorg verlenen.
Zie voor begripsbepaling en bewijslast mantelzorg B8/5.

6. de situatie waarin:
a. het verlenen van specialistische prenatale zorg aan een zwangere vreemdelinge medisch 

noodzakelijk is; en
b. er sprake is van een naar internationaal privaatrecht geldig huwelijk of een geregistreerd 

partnerschap met een Nederlander dan wel met een vreemdeling die hier te lande verblijft 
op grond van artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, Vw. Het huwelijk of het geregis-
treerde partnerschap moet zijn ingeschreven in de GBA (zie B2/2.8). Het bestaan van een 
naar internationaal privaatrecht geldig huwelijk wordt in beginsel aangetoond met 
gelegaliseerde officiële bescheiden (zie B2/2.3 en B2/8).

7. de situatie waarin:
a. het verlenen van specialistische prenatale zorg aan een zwangere vreemdelinge medisch 

noodzakelijk is; en
b. de vreemdelinge hier te lande woonachtig is en een duurzame en exclusieve relatie (in de 

zin van B2/4.2) heeft met een Nederlander dan wel met een vreemdeling die hier te lande 
verblijft op grond van artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, Vw. Deze Nederlander of 
vreemdeling dient het kind te hebben erkend op grond van Nederlands (internationaal 
privaat-)recht (artikelen 1:2 BW juncto 1:203 BW). Tenzij de erkenning naar vreemd recht is 
geschied, wordt de erkenning aangetoond met een akte van erkenning, opgemaakt door 
een ambtenaar van de burgerlijke stand of met een notariële akte van erkenning. Als de 
erkenning naar vreemd recht is geschied, wordt deze aangetoond met bewijsstukken 
betreffende de staat van personen. B2/8 is in dat geval van toepassing. 
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Als de vreemdeling niet behoort tot een van de bovengenoemde categorieën, wordt Nederland 
niet aangemerkt als het meest aangewezen land, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden, 
zoals bedoeld in artikel 4:84 Awb, waardoor toepassing van deze beleidsregel voor één of meer 
belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere individuele omstandigheden 
onevenredig zijn in verhouding met de met de beleidsregel te dienen doelen. Bij deze bijzondere 
omstandigheden dient met nadruk niet te worden gedacht aan omstandigheden die de feitelijke 
toegankelijkheid van de zorg betreffen (zie B8/3.4). Voorts wordt geen betekenis toegekend aan de 
oorzaak van de medische problematiek, voorzover deze asielgerelateerd is.

Advies BMA

Ter beoordeling van de vraag of Nederland conform één van bovengenoemde situaties als het 
meest aangewezen land wordt aangemerkt, wordt advies ingewonnen van het BMA. De medisch 
adviseur doet evenwel geen uitspraken omtrent de vraag of Nederland het meest aangewezen 
land is voor het ondergaan van een bepaalde medische behandeling. Daarbij kunnen immers ook 
niet-medische factoren van belang zijn. Evenmin kan de medisch adviseur uitspraken doen 
omtrent andere niet- medische (bijvoorbeeld sociaal-psychologische) aangelegenheden.

De procedure voor het inwinnen van advies bij het BMA wordt beschreven in B8/3).

Terugkeervisum

Vreemdelingen die – tijdens de procedure inzake de verlening van een verblijfsvergunning voor 
het ondergaan van medische behandeling – een aanvraag indienen tot het verlenen van een 
terugkeervisum (zie A2/4.3.3.2) voor een bezoek aan het land van herkomst met een langere duur 
dan één maand, komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning regulier onder de 
beperking ‘medische behandeling’ in verband met een medische noodsituatie. De vreemdeling 
geeft immers, met het indienen van een aanvraag tot het verlenen van een terugkeervisum, te 
kennen dat een (tijdelijke) terugkeer naar het land van herkomst niet zal leiden tot een medische 
noodsituatie op korte termijn. In deze gevallen wordt geen advies ingewonnen bij het BMA.

Ad b. Noodzakelijke medische behandeling

Ter beoordeling van de vraag of de medische behandeling noodzakelijk is, wordt advies ingewon-
nen van het BMA.

Ad c. Deugdelijke financiering van de medische behandeling

De financiering van de medische behandeling dient deugdelijk te zijn geregeld. Hiertoe moet 
worden aangetoond dat een toereikende ziektekostenverzekering is afgesloten. Een ziektekosten-
verzekering die uit de publieke middelen wordt betaald of waarvan de premie wordt voldaan uit 
een uitkering die ten laste komt van de publieke middelen, wordt niet als toereikend aangemerkt.

Bij onvoldoende financiële zekerheid wordt de aanvraag om een verblijfsvergunning afgewezen.

Overeenkomstig artikel 3.46, derde lid Vb, wordt de aanvraag niet afgewezen op de grond dat de 
financiering van de medische behandeling niet deugdelijk is geregeld, indien ten minste een jaar 
direct voorafgaande aan de aanvraag tegen de uitzetting beletselen hebben bestaan als bedoeld in 
artikel 64 van de Vw.

Algemene voorwaarden van artikel 16 Vw

De vreemdeling moet voldoen aan alle algemene toelatingsvoorwaarden van artikel 16 Vw, tenzij 
in artikel 3.46 Vb en hieronder anders is vermeld.

Paspoortvereiste

Voor wat betreft het vereiste in het bezit te zijn van een geldig document voor grensoverschrijding 
is artikel 16, onder b, Vw juncto artikel 3.72 Vb van toepassing. Blijkens de nota van toelichting bij 
laatstgenoemd artikel, vormt het ondergaan van een medische behandeling in Nederland in het 
algemeen onvoldoende aanleiding om vrijstelling van het paspoortvereiste te verlenen, aangezien 
het enkel ondergaan van een medische behandeling de vreemdeling in het algemeen niet belet om 
zich tot zijn ambassade of consulaat te wenden (Stb 2000 497). De vreemdeling dient genoegzaam 
aan te tonen dat het voor hem persoonlijk niet mogelijk is in het bezit gesteld te worden van een 
geldig document voor grensoverschrijding (zie in dit verband tevens B1/4.2 Vc). Gelet hierop kan 
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slechts in geval van zeer bijzondere individuele omstandigheden vrijstelling worden verleend van 
het hier bedoelde vereiste.

In ieder geval is er sprake van zeer bijzondere individuele omstandigheden zoals hier bedoeld als 
aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
• er bestaat voldoende inzicht in de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling. De identiteit en 

nationaliteit worden door de autoriteiten van het land waarvan de vreemdeling onderdaan niet 
betwist; en

• er is aangetoond dat de enige mogelijkheid voor de afgifte of verlenging van een geldig 
document voor grensoverschrijding vereist is dat de vreemdeling in persoon terugkeert naar 
het land van herkomst; en

• stopzetting van de medische behandeling op korte termijn een medische noodsituatie zal doen 
ontstaan; en

• de medische behandeling van de betreffende medische klachten niet kan plaatsvinden in het 
land van herkomst.

Mvv-vereiste

Artikel 16, eerste lid, onder a Vw is van toepassing op aanvragen om een verblijfsvergunning 
regulier bepaalde tijd voor het ondergaan van medische behandeling. In de volgende gevallen 
wordt aan de vreemdeling vrijstelling van het mvv-vereiste verleend:
• in de gevallen genoemd in paragraaf B1/4.1.1 Vc, of
• indien ten minste een jaar direct voorafgaande aan de aanvraag tegen de uitzetting beletselen 

hebben bestaan als bedoeld in artikel 64 Vw.

Middelenvereiste

Artikel 16, eerste lid, onder c, Vw is van toepassing op aanvragen om een verblijfsvergunning 
regulier bepaalde tijd onder de beperking ‘medische behandeling’. De vreemdeling moet beschik-
ken over voldoende middelen van bestaan voor de kosten van het levensonderhoud gedurende 
het voorgenomen verblijf in Nederland. Hiertoe moet de vreemdeling aantonen dat de kosten die 
verbonden zijn aan het verblijf van de vreemdeling in Nederland in verband met de medische 
behandeling niet met openbare middelen worden gefinancierd. De middelen dienen toereikend te 
zijn voor de gehele periode waarvoor de verblijfsvergunning wordt verleend.

De vreemdeling moet beschikken over het normbedrag als bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, VV. 
Indien de eigen financiële middelen van de vreemdeling ontoereikend zijn, kan het verblijf slechts 
worden toegestaan wanneer een familielid of een andere relatie in de kosten van het levensonder-
houd voorziet.

Het familielid of een andere relatie dient aantoonbaar te beschikken over voldoende, zelfstandig 
verworven middelen van bestaan voor zichzelf (en zijn gezin) en voor de kosten van het levenson-
derhoud van de vreemdeling voor de duur van het voorgenomen verblijf van de vreemdeling in 
Nederland. Onder voldoende middelen van bestaan wordt verstaan een inkomen, dat tenminste 
gelijk is aan het toepasselijke normbedrag als bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, VV. Tevens dient 
het familielid of een andere relatie zich schriftelijk garant te stellen voor de door de vreemdeling te 
maken kosten.

Vrijstelling van het middelenvereiste wordt verleend indien ten minste een jaar direct vooraf-
gaande aan de aanvraag tegen de uitzetting beletselen hebben bestaan als bedoeld in artikel 64 
van de Vw.

BF

Paragraaf B8/2.1.1 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt toegevoegd en komt te luiden:

2.1.1 Een jaar direct voorafgaande aan de aanvraag 

Met een jaar direct voorafgaande aan de aanvraag, zoals bedoeld in artikel 3.46, derde lid, Vb, 
wordt bedoeld dat sprake moet zijn van één aaneengesloten jaar uitstel van vertrek op grond van 
artikel 64 Vw direct voordat de aanvraag om een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd onder 
de beperking ‘medische behandeling’ wordt ingediend.

Tijdig ingediende aanvraag

Het bovenstaande impliceert dat de vreemdeling de aanvraag tijdig moet indienen, anders is 
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namelijk geen sprake meer van een jaar uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw direct 
voorafgaande aan de aanvraag.
In het geval de vreemdeling de aanvraag in persoon bij de IND indient in de periode tussen 28 
dagen vóór het eindigen van het jaar rechtmatig verblijf op grond van artikel 64 Vw en 28 dagen 
nadat het jaar rechtmatig verblijf op grond van artikel 64 Vw is geëindigd, wordt de aanvraag als 
tijdig beschouwd, ook al voldoet de vreemdeling formeel gezien nog niet of niet langer aan de 
voorwaarde van één jaar uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw direct voorafgaande aan de 
aanvraag (zie in dit verband ook ingangsdatum van de verblijfsvergunning). Een aanvraag zoals 
hier bedoeld ingediend buiten bovengenoemde periode wordt niet als tijdig aangemerkt.

Niet-toerekenbaar te laat

Indien de aanvraag wordt ingediend nadat het rechtmatig verblijf op grond van artikel 64 Vw is 
geëindigd, is toch sprake van een tijdig ingediende aanvraag als de te late indiening van de 
aanvraag niet aan de vreemdeling is toe te rekenen. In deze gevallen wordt toepassing gegeven 
aan artikel 3.46, derde lid, Vb. De vraag of de te late indiening van de aanvraag aan de vreemde-
ling is toe te rekenen, wordt van geval tot geval beoordeeld. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de 
vreemdeling zelf de volledige verantwoordelijkheid draagt voor tijdige indiening van de aanvraag. 
Om die reden zal niet snel sprake zijn van een situatie waardoor te late indiening te wijten is aan 
omstandigheden die de vreemdeling niet zijn toe te rekenen. Aan de omstandigheid dat de 
vreemdeling door de overheid er niet op is gewezen dat het rechtmatig verblijf op grond van 
artikel 64 Vw binnenkort eindigt en dat een aanvraag moet worden ingediend, komt in dit verband 
geen betekenis toe. Evenmin komt in dit verband betekenis toe aan de omstandigheid dat de 
vreemdeling zich te kort voor het eindigen van het rechtmatig verblijf op grond van artikel 64 Vw 
bij de IND meldt voor het maken van een afspraak voor het in persoon indienen van de aanvraag, 
waardoor het niet langer mogelijk is om tijdig een afspraak in te plannen. Aan het feit dat de 
vreemdeling tijd nodig heeft om de voor de aanvraag benodigde gegevens en bescheiden te 
vergaren, zoals een paspoort, komt ook geen betekenis toe.

Bij omstandigheden waardoor de te late indiening van de aanvraag niet aan de vreemdeling toe te 
rekenen zou kunnen zijn, kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie dat de vreemdeling kort 
voor het eindigen van het rechtmatig verblijf op grond van artikel 64 Vw met spoed is opgenomen 
in een ziekenhuis en dat hij hierdoor niet in staat is om de aanvraag tijdig in persoon in te dienen. 
In dat geval kan geconcludeerd worden dat het onomstotelijk vaststaat dat de te late indiening van 
de aanvraag niet aan de vreemdeling te wijten is. Wel dient een bewijs van in dit geval een 
ziekenhuisopname of een ander medisch bewijs overgelegd te worden.

Ingangsdatum van de verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning wordt, ingevolge artikel 26, eerste lid, Vw, verleend met ingang van de dag 
waarop de vreemdeling heeft aangetoond dat hij aan alle voorwaarden voldoet, maar niet eerder 
dan met ingang van de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

– In het geval de vreemdeling de aanvraag heeft ingediend in de periode tussen 28 dagen vóór 
het einde van het jaar rechtmatig verblijf op grond van artikel 64 Vw, zal de verblijfsvergunning 
niet eerder kunnen worden verleend dan met ingang van de datum waarop de vreemdeling 
één jaar rechtmatig verblijf op grond van artikel 64 Vw heeft gehad.

– In het geval de aanvraag is ingediend binnen 28 dagen nadat het jaar rechtmatig verblijf op 
grond van artikel 64 Vw is geëindigd, ontstaat altijd een onderbreking in het verblijfsrecht van 
de vreemdeling, wat gevolgen heeft voor de opbouw van verblijfsrechten.

– Ook indien de aanvraag is ingediend voor het einde van het jaar rechtmatig verblijf op grond 
van artikel 64 Vw kan een onderbreking in het verblijfsrecht van de vreemdeling ontstaan als 
hij pas nadat het rechtmatig verblijf op grond van artikel 64 Vw is geëindigd aantoont aan alle 
voorwaarden te voldoen.

De voorgaande periode van rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, onder j, Vw, zal, bij 
onderbreking in het verblijfsrecht van de vreemdeling, niet meetellen voor de periode van drie jaar 
die nodig is om aanspraak te maken op een verblijfsvergunning onder de beperking ‘voortgezet 
verblijf’ (zie in dit verband B16/3.2).

BG

Paragraaf B8/4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
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4 Mantelzorgnetwerk 

Als de medisch adviseur vaststelt dat de vreemdeling een medische behandeling ondergaat en dat 
mantelzorg noodzakelijk is voor het slagen van deze medische behandeling:
• stelt de IND de vreemdeling in de gelegenheid aan te geven of er al dan niet personen 

aanwezig zijn in het herkomstland, die in staat moeten worden geacht mantelzorg te verlenen; 
en

• legt de vreemdeling, als hij stelt dat voor hem in het herkomstland geen mantelzorgnetwerk 
aanwezig is, gegevens en bescheiden over waaruit dit blijkt.

De IND kent geen betekenis toe aan niet (in voldoende mate) onderbouwde dan wel speculatieve 
stellingen hieromtrent en is evenmin verplicht om onderzoek te doen naar dergelijke stellingen.De 
enkele onwil van de hier bedoelde personen, met name gezins- of familieleden, de benodigde 
mantelzorg te verlenen dan wel de eventuele onwil van de vreemdeling om een beroep op hen te 
doen is onvoldoende voor het oordeel dat de vreemdeling de nodige zorg in het land van 
herkomst zal ontberen.

Als de vreemdeling zoals boven vermeld aantoont dat in het land van herkomst geen personen, 
met name gezins- of familieleden zijn die in staat moeten worden geacht de mantelzorg te 
verlenen waar de vreemdeling medisch gezien op is aangewezen, wordt geconcludeerd dat 
voldaan is aan het vermelde in paragraaf B8/2.1 ad a, onder 5 b Vc. Als aan alle andere voorwaar-
den genoemd in paragraaf B8/2.1, waaronder B8/2.1 ad a, onder 5 a en c Vc, wordt voldaan wordt 
de verblijfsvergunning verleend.

Als de vreemdeling zoals boven vermeld aantoont dat in het land van herkomst geen personen, 
met name gezins- of familieleden, zijn die in staat moeten worden geacht de mantelzorg te 
verlenen die noodzakelijk is voor het slagen van de medische behandeling, terwijl aangetoond is 
dat zonder medische behandeling een medische noodsituatie zal ontstaan en dat er gezins- of 
familieleden hier te lande verblijven op grond van artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, Vw of 
Nederlander zijn die de medisch noodzakelijke mantelzorg verlenen, wordt geconcludeerd dat 
voldaan is aan het vermelde in paragraaf B8/2.1 ad a, onder 3c Vc. Als aan alle andere voorwaar-
den genoemd in paragraaf B8/2.1 Vc wordt voldaan wordt de verblijfsvergunning verleend.

Met ‘mantelzorg’ wordt bedoeld dat de aard van de medische aandoening het noodzakelijk maakt 
dat de vreemdeling wordt verzorgd door derden. Deze derden hoeven voor het verrichten van 
mantelzorg niet medisch geschoold te zijn. Professionele zorg zoals bijvoorbeeld thuiszorg is geen 
mantelzorg.

BH

Paragraaf B8/13 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

13 Overgangsrecht 

Op 7 oktober 2009 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Justitie in een brief aan de voorzitter 
van de Tweede Kamer aangekondigd voornemens te zijn de verscheidenheid aan toelatingsvor-
men ‘medisch’ te vereenvoudigen (Kamerstukken II 2009/2010, 19637, nr 1305). Naar aanleiding 
hiervan is het beleid dat geldt voor aanvragen om een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd 
onder de beperking ‘medische behandeling’, met ingang 1 juli 2010 aangepast en is de beperking 
‘medische noodsituatie’ komen te vervallen.

In verband met deze wijziging is de volgende overgangsregeling getroffen:
• Aanvragen om verlening en verlenging van een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd 

onder de beperking ‘medische behandeling’ of ‘vanwege medische noodsituatie’ die zijn 
ontvangen vóór 1 juli 2010, worden getoetst aan het recht dat gold ten tijde van het indienen 
van de aanvraag. Dit geldt tevens voor aanvragen om wijziging van de beperking van de 
verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd in de beperking ‘medische behandeling’ of ‘vanwege 
medische noodsituatie’ die ontvangen zijn vóór 1 juli 2010. Dit conform artikel 3.103 Vb. Indien 
de aanvraag op grond van het recht dat gold ten tijde van het indienen hiervan in aanmerking 
zou komen voor inwilliging, zal een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd onder de 
beperking ‘medische behandeling’ worden verleend.

• De verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd die vóór 1 juli 2010 is verleend onder de 
beperking ‘vanwege medische noodsituatie’ behoudt zijn geldigheidsduur.

• Onder de situatie bedoeld in artikel 3.46, derde lid, Vb wordt ook verstaan de situatie dat de 
vreemdeling ten minste een jaar direct voorafgaande aan de aanvraag houder is geweest van 
een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd ‘verblijf vanwege medische noodsituatie’ of 
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‘medische behandeling’(vanwege het voldoen aan het beleid voor medische noodsituatie op 
grond van hetgeen hierover onder het eerste punt is opgenomen).

BI

Paragraaf B9/7.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.2 Beperking en arbeidsmarktaantekening 

De verblijfsvergunning wordt verleend onder de volgende beperking: ‘onder de beperking als 
genoemd in de Vreemdelingencirculaire, B9, arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist’. Op het 
verblijfsdocument zal evenwel worden vermeld ‘beperking conform beschikking Minister. Arbeid 
vrij toegestaan. TWV niet vereist’.

BJ

Paragraaf B10/1.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

1.2 Partijen bij het EG-Verdrag en het EU-Verdrag 

Partijen bij het EG-Verdrag en het EU-Verdrag: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Luxemburg, Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Noord- Ierland, Griekenland, 
Portugal, Spanje, Finland, Oostenrijk, Zweden, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, 
Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije en Roemenië. Voor het toepasselijke 
overgangsrecht (zie B10/8).

Voor het toepassingsgebied van zowel binnen als buiten Europa gelegen grondgebieden van 
lidstaten wordt verwezen naar A2/6.2.2.

BK

Paragraaf B10/5.2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

5.2.2 Familielid niet zelf EU/EER- of Zwitsers onderdaan 

Het onderscheid tussen rechtmatig verblijf in de vrije termijn en rechtmatig verblijf als gemeen-
schapsonderdaan blijft wel gehandhaafd ten aanzien van de familieleden die geen onderdaan zijn 
van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland. Het rechtmatig verblijf (in de zin van artikel 8, onder i, 
Vw) van het familielid dat niet de nationaliteit heeft van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland, 
blijkt in de eerste periode van drie maanden uit diens geldige paspoort met een op grond van 
artikel 9 Vw gestelde aantekening omtrent rechtmatig verblijf. Het rechtmatige verblijf kan voorts 
blijken uit het geldige paspoort, voorzien van het eventueel voor inreis benodigde visum of een 
recente aantekening omtrent inreis (inreisstempel, zie artikel 4.21 Vb) dan wel uit het geldige 
paspoort en een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfskaart.

Het familielid, dat niet zelf EU- of EER-onderdaan of onderdaan van Zwitserland is, wordt bij een 
verblijf van langer dan drie maanden na aanvraag in bezit gesteld van een document EU/EER, met 
de aantekening ‘familielid van een burger van de Unie’. De geldigheidsduur van dit document 
bedraagt vijf jaar vanaf de datum van afgifte, of is gelijk aan de (voorgenomen) periode van verblijf 
van de EU- of EER-onderdaan of onderdaan van Zwitserland van wie het rechtmatig verblijf 
afhankelijk is, indien dat voorgenomen verblijf korter dan vijf jaren bedraagt. In overige gevallen 
wordt de geldigheidsduur van het verblijfsdocument bepaald op vijf jaren.

Op grond van artikel 23 van richtlijn 2004/38 hebben de familieleden van een burger van de Unie 
die in een lidstaat (duurzaam) verblijfsrecht genieten ongeacht hun nationaliteit het recht aldaar 
een activiteit als werknemer of zelfstandige uit te oefenen. Familieleden van een burger van de 
Unie die op grond van het EU-recht in Nederland verblijven zijn in Nederland dus vrij op de 
arbeidsmarkt. Hun werkgever hoeft niet te beschikken over een geldige tewerkstellingsvergunning. 
Op het verblijfsdocument wordt de volgende aantekening geplaatst: ‘arbeid vrij toegestaan; TWV 
niet vereist’. Dit houdt in dat het familie- of gezinslid, ongeacht de nationaliteit, het recht heeft om 
arbeid, al dan niet in loondienst, te verrichten. Familieleden van een burger van de Unie die op 
grond van het EU-recht verblijven in een andere (al dan niet aan Nederland grenzende) lidstaat, 
mogen gelet op artikel 23 van de Richtlijn, in Nederland alleen arbeid verrichten indien de 
werkgever beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning, tenzij de Wet arbeid Vreemdelin-
gen anders bepaalt.
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De vorenstaande alinea is in ieder geval niet van toepassing op familieleden van een burger van 
de Unie die direct voorafgaande aan 1 januari 2011 op grond van het EU-recht in een andere (al 
dan niet aan Nederland grenzende) lidstaat verbleven en arbeid verrichtten in Nederland, indien zij 
deze situatie vanaf 1 januari 2011 hebben gecontinueerd. Deze familieleden mogen tot 1 januari 
2012 hun arbeid voortzetten zonder dat hun werkgever hoeft te beschikken over een geldige 
tewerkstellingsvergunning. Vanaf 1 januari 2012 geldt de tewerkstellingsplicht onverkort.

Bij de registratie van de burger van de Unie als economisch niet-actieve zal hij moeten aantonen 
dat hij voldoet aan het middelenvereiste. Indien zijn familieleden afkomstig van buiten de 
Europese Unie zich op een later moment bij hem willen voegen en in dit kader een aanvraag 
indienen om toetsing aan het gemeenschapsrecht, moet opnieuw worden getoetst aan het 
middelenvereiste. De burger van de Unie dient dan bewijzen te overleggen waaruit blijkt dat hij 
over voldoende middelen van bestaan beschikt voor hemzelf én zijn familieleden.
Ditzelfde geldt ook voor familieleden van een economisch actieve burger van de Unie met dien 
verstande dat bij de aanvraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht dient te worden aange-
toond dat de burger van de Unie nog steeds reële en daadwerkelijke arbeid verricht.

Daarbij maakt het in beide gevallen niet uit of de burger van de Unie ten tijde van zijn registratie 
wel of geen familieleden had.

Voor de behandeling van de aanvraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht en afgifte van het 
daaraan verbonden verblijfsdocument is een legesbedrag verschuldigd. De aanmelding voor het 
indienen van een aanvraag moet ingevolge artikel 8.13, tweede lid, Vb, plaatsvinden binnen één 
maand na afloop van de periode van drie maanden rechtmatig verblijf op grond van artikel 8.11 
Vb.

Voor familieleden die ten laste komen van de burger van de Unie geldt dat bij álle familieleden die 
stellen ten laste te komen van een burger van de Unie per geval moet worden beoordeeld of zij, 
gezien hun financiële en sociale toestand, materiële steun nodig hebben om in hun basisbehoeften 
te kunnen voorzien in het land van herkomst of het land vanwaar zij kwamen op het ogenblik dat 
zij verzochten om hereniging met de EU-burger (d.w.z. niet in het gastland waar de EU-burger 
verblijft). Dit geldt dus zowel voor familieleden die vallen onder artikel 8.7, derde lid, Vb als de 
familieleden die vallen onder artikel 8.7, tweede lid, onder c of d, Vb.

Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een familie- of gezinslid in de zin van artikel 8.7, 
tweede, derde of vierde lid, Vb dient het familie- of gezinslid bij de aanvraag tot afgifte van het 
verblijfsdocument middels het overleggen van documenten zijn familierechtelijke of duurzame 
relatie met de EU- of EER-onderdaan of onderdaan van Zwitserland te kunnen aantonen (zie ook 
B10/1.7). Voorts volgt uit artikel 8.13, derde lid, onder a tot en met g, Vb dat bij de aanvraag de 
volgende documenten worden overgelegd:
• een geldig paspoort;
• de verklaring van inschrijving van de vreemdeling bedoeld in artikel 8.7, eerste lid Vb (EU/EER- 

onderdaan of onderdaan van Zwitserland), bij wie hij in Nederland verblijft;
• bewijzen dat de vreemdeling bedoeld in artikel 8.7, eerste lid, Vb (nog steeds) reële en 

daadwerkelijke arbeid verricht (zie paragraaf B 10/3.3) of over voldoende middelen van bestaan 
beschikt voor hemzelf en zijn familieleden (zie paragraaf B 10/4.1.1);

• een document waaruit de familierechtelijke relatie blijkt met de hierboven genoemde vreemde-
ling;

• een document waaruit de duurzame relatie blijkt met de hierboven genoemde vreemdeling;
• voor zover hij in Nederland verblijft als familielid bedoeld in artikel 8.7, tweede lid, onder c of d, 

Vb of artikel 8.7, derde lid, Vb: bewijs dat hij een dergelijk familielid is;
• Voor zover hij in Nederland verblijft als familielid als bedoeld in artikel 8.7, tweede lid, onder c 

of d, Vb of artikel 8.7, derde lid, Vb: bewijs dat hij gelet op zijn financiële en sociale toestand, 
materiële steun nodig heeft om in zijn basisbehoeften te kunnen voorzien in het land van 
herkomst;

• voor zover hij in Nederland verblijft als familielid bedoeld in artikel 8.7, derde lid, Vb is het 
vorig bolletje niet van toepassing indien een door de bevoegde instantie van het land van 
herkomst afgegeven verklaring over wordt gelegd waaruit blijkt dat hij om ernstige gezond-
heidsredenen de persoonlijke zorg door de vreemdeling bedoeld onder artikel 8.7, eerste lid, 
Vb behoeft;

• voor zover hij in Nederland verblijft als partner als bedoeld in artikel 8.7, vierde lid, Vb: een 
relatieverklaring (vastgesteld bij regeling van de Minister);

• voor zover hij in Nederland verblijft als minderjarig kind van de hierbovengenoemde partner: 
bewijs dat is voldaan aan het gestelde in de artikelen 3.13 tot en met 3.22 Vb.

78 Staatscourant 2011 nr. 5302 29 maart 2011



Na indiening van deze aanvraag dient onmiddellijk een bewijs van aanvraag te worden verstrekt 
(verblijfsaantekening gemeenschapsonderdaan).
Binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag om het document EU/EER met de aantekening 
‘familielid van een burger van de Unie’, dient het verblijfsdocument te worden verstrekt. Artikel 25, 
tweede en derde lid, Vw is niet van toepassing (zie artikel 8.13, vijfde lid, Vb). Het rechtmatig 
verblijf van het familielid, dat niet zelf EU- of EER-onderdaan of onderdaan van Zwitserland is, 
wordt niet beïnvloed door tijdelijke afwezigheid van niet meer dan zes maanden per jaar, door 
afwezigheden van langere duur voor de vervulling van militaire verplichtingen, door één afwezig-
heid van ten hoogste twaalf maanden om belangrijke redenen, zoals zwangerschap en bevalling, 
ernstige ziekte, studie of beroepsopleiding, noch door uitzending om werkzaamheden te verrichten 
in een andere lidstaat of een derde land. Het is aan de vreemdeling om zulks met documenten te 
staven (zie artikel 8.15 Vb, eerste lid, Vb).

BL

Paragraaf B11/6.3.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

6.3.1 Arbeid als zelfstandige 

Op een Zwitsers onderdaan, die zich in Nederland wil vestigen om alhier economische activiteiten 
als zelfstandige te gaan verrichten, is artikel 3.30, eerste lid, onder a en b, Vb niet van toepassing. 
Dit betekent dat hij niet behoeft te voldoen aan de voorwaarden als genoemd in B5/7.5 en B5/7.7. 
De aanvraag hoeft dus niet aan het Ministerie van EL&I te worden voorgelegd voor een toetsing 
aan het wezenlijk Nederlands economisch belang.

De aanvraag om een verblijfsvergunning wordt echter afgewezen, indien niet is voldaan aan een of 
meer van de algemene voorwaarden als genoemd in artikel 16, eerste lid, aanhef en onder d, Vw 
en B5/7.3 en B5/7.4.

BM

Paragraaf B11/8.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

8.1 Verblijfsvoorwaarden 

Onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika mogen in Nederland verblijven:
a. teneinde handel te drijven tussen de grondgebieden van de twee partijen en zich bezig te 

houden met daarmee samenhangende of in verband staande werkzaamheden op handelsge-
bied (zie artikel II, eerste lid, onder a, van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag);

b. teneinde de bedrijfsuitoefening van een onderneming waarin zij een aanzienlijk kapitaal 
hebben belegd of waarin zij daadwerkelijk bezig zijn zulks te doen, te ontwikkelen en te leiden 
(zie artikel II, eerste lid, onder b, van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag); en

c. voor andere doeleinden met inachtneming van de wetten met betrekking tot de toelating en 
het verblijf van vreemdelingen (zie artikel II, eerste lid, onder c, van het Nederlands-Amerikaans 
Vriendschapsverdrag).

Overigens zijn de onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland onderworpen 
aan de voor vreemdelingen in het algemeen geldende bepalingen van de Vw inzake toegang en 
verblijf en inzake de gronden waarop hun verblijf of voortzetting van verblijf kan worden ontzegd 
(zie artikel II, vierde lid, van het Verdrag).

Het laat onverlet om maatregelen toe te passen welke noodzakelijk zijn ter handhaving van de 
openbare orde en ter bescherming van de volksgezondheid, de goede zeden en de veiligheid. 
Hiermee wordt, voorzover hier van belang, bedoeld maatregelen die zijn voorzien bij de Vw, zoals 
weigering van de toegang, van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, weigering verlenging 
van een dergelijke vergunning, alsmede intrekking ervan, weigering van een verblijfsvergunning 
voor onbepaalde tijd of intrekking daarvan en ongewenstverklaring. Voor wat betreft de maatrege-
len ter bescherming van de volksgezondheid wordt aangesloten bij de lijst van besmettelijke 
ziekten die als bijlage bij het Vb is gevoegd.

Ad b. Bedrijfsuitoefening

Onder het begrip ‘bedrijfsuitoefening van een onderneming’ dient mede te worden verstaan een 
persoon die een Amerikaanse onderneming in Nederland vertegenwoordigt en in dienst van deze 
onderneming in een sleutelfunctie werkzaam is (zie artikel 2 van het Protocol). De vrije uitoefening 
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van een beroep valt niet onder het begrip ‘bedrijfsuitoefening van een onderneming’ (zie artikel 8 
van het bijbehorende Protocol).

Aanzienlijk kapitaal

Hieronder volgt een uitleg van het begrip ‘aanzienlijk kapitaal’ ten aanzien van de diverse 
mogelijke ondernemingsvormen (zie circulaire van de Minister van EL&I van 4 november 1992, 
DMO/DCM/ AM92081647):
• Eenmanszaak: een zodanig kapitaal, dat de ondernemer zelfstandig het bedrijf kan exploiteren. 

Dit dient per geval te worden bekeken, maar als minimum wordt € 4.500 aangehouden.
• Vennootschap onder firma: ten minste 25% van het firmakapitaal, met als minimum € 4.500.
• Commanditaire vennootschap: voor de beherende vennoot geldt hetzelfde als bij een 

vennootschap onder firma. De stille vennoot oefent geen bedrijf uit en valt derhalve niet onder 
het bepaalde in het verdrag.

• Besloten vennootschap: ten minste 25% van het gestorte kapitaal. Het gestorte kapitaal is in 
Nederland ten minste € 18.000, zodat het ‘aanzienlijk kapitaal’ ten minste € 4.500 zal beslaan.

• Naamloze vennootschap: ten minste 25% van het gestorte kapitaal. Het gestorte kapitaal is in 
Nederland ten minste € 45.000, zodat het ‘aanzienlijk kapitaal’ ten minste € 11.250 zal beslaan.

• Andere ondernemingsvormen: per geval bekijken.

Het dient te gaan om eigen kapitaal, niet om geleend geld. Het belegde ‘aanzienlijk kapitaal’ dient 
op peil te worden gehouden. Dit houdt in dat het kapitaal nooit lager mag zijn dan het voor de 
desbetreffende ondernemingsvorm geldende minimum. De vreemdeling dient ter staving van zijn 
aanvraag recente cijfers over te leggen die zijn gecontroleerd door een daartoe bevoegde externe 
deskundige.

De onderneming dient te zijn ingeschreven in het handelsregister met een omschrijving van het 
bedrijf of de bedrijven die in de onderneming worden uitgeoefend.

BN

Paragraaf B14/3.2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 vervalt.

BO

Paragraaf B14/3.2.2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 vervalt.

BP

Paragraaf B15/4.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.1 De verklaring van de werkgever (bijlage 12a VV) 

Slechts werkgevers die in Nederland gevestigd zijn, kunnen een beroep op de kennismigrantenre-
geling doen. De regeling is niet van toepassing op werkgevers die in het buitenland gevestigd zijn, 
tenzij tevens sprake is van een vestiging in Nederland. De verklaring dient steeds door de in 
Nederland gevestigde werkgever te worden ondertekend.

Om in aanmerking te komen voor de versnelde procedure voor toelating van kennismigranten, 
dient de werkgever een volledig ingevulde en ondertekende verklaring (zie bijlage 12a VV) in te 
dienen bij de IND. Het gaat hier om de verklaring, bedoeld in artikel 1d Besluit uitvoering Wav.
In deze verklaring geeft de werkgever garanties met betrekking tot onder meer de volledigheid van 
het verzoek om advies in verband met de afgifte van een mvv of de aanvraag om een verblijfsver-
gunning die hij ten behoeve van of namens de kennismigrant indient, het voldoen aan de 
voorwaarden voor verblijf als kennismigrant door de vreemdeling en het niet ten koste komen van 
de Nederlandse Staat van het verblijf van kennismigranten. Daarnaast neemt de werkgever de 
verplichting op zich de IND te informeren zodra de situatie van de werknemer zich wijzigt. Doordat 
de werkgever een aantal verplichtingen op zich neemt, wordt de IND in staat gesteld de aanvragen 
om verblijf als kennismigrant via een versnelde procedure af te doen.

Nu de IND zich verplicht tot een versnelde procedure, is het voor de IND van belang om vast te 
stellen of het aannemelijk is dat de werkgever de verplichtingen die hij in de verklaring (zie artikel 
3.25a VV) aangaat, ook daadwerkelijk zal (kunnen) nakomen. Daarom dient de werkgever bij de 
verklaring steeds de volgende stukken te overleggen:
• een bewijs van inschrijving in het Handelsregister, niet ouder dan dertig dagen, verstrekt door 
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de Kamer van Koophandel dan wel een bewijs waaruit blijkt dat inschrijving in het Handelsre-
gister niet verplicht is;

• (indien van toepassing) een bewijs dat het een bekostigde of aangewezen onderwijsinstelling 
of een van overheidswege direct of indirect, geheel of gedeeltelijk bekostigde of gesubsidi-
eerde onderzoeksinstelling betreft;

• een verklaring van betalingsgedrag, afgegeven door de Belastingdienst.

Als de werkgever verzuimt deze stukken samen met de verklaring te overleggen, worden deze ten 
behoeve van een versnelde behandeling van verzoeken om advies of aanvragen van kennismi-
granten die de werkgever in dienst wil nemen, alsnog overgelegd bij het eerste verzoek om advies 
in verband met de afgifte van een mvv of bij de eerste aanvraag ter verlening van een verblijfsver-
gunning. De – alsnog – overgelegde stukken worden bij de beoordeling van het verzoek om advies 
of de verblijfsaanvraag betrokken.

Als de stukken niet of niet volledig zijn overgelegd dan wel de inhoud van de stukken daartoe 
aanleiding geeft, kan de IND nader onderzoek (laten) doen naar de werkgever. De gebruikelijke 
behandeltermijn van twee weken is in het geval van nader onderzoek niet van toepassing.

Van startende ondernemingen kan niet worden verwacht dat zij een verklaring omtrent betalings-
gedrag, afgegeven door de Belastingdienst, overleggen, aangezien het bedrijf nog geen (belasting) 
verleden in Nederland heeft. Verblijf als kennismigrant bij startende ondernemingen is evenwel 
mogelijk in de navolgende situaties en onder de daarbij genoemde voorwaarden. Verblijf als 
kennismigrant kan worden toegestaan bij:
• startende vestigingen van bedrijven die onderdeel vormen van een buitenlands bedrijf. Bij de 

af te geven verklaring in het kader van de kennismigrantenregeling dient door het bedrijf 
tevens een verklaring van bekendheid te worden overgelegd, afgegeven door de Directie 
Buitenlandse Investeringen in Nederland, onderdeel van het ministerie van EL&I. Deze 
verklaring wordt door DBIN uitsluitend afgegeven aan bedrijven die bij Directie Buitenlandse 
Investeringen in Nederland (voluit) bekend zijn en die tot vestiging in Nederland hebben 
besloten;

• zogenaamde technostarters. Het bedrijf dient aan de hand van het verleende certificaat te 
tonen dat aan het bedrijf het Technopartnerlabel is verstrekt;

• andere startende ondernemingen dan de bovengenoemde, dan wel bij bedrijven die niet 
eerder vast personeel in dienst hebben gehad, en die om die reden niet aan de hand van 
bovenstaande bescheiden goed werkgeverschap in het verleden kunnen aantonen. Het bedrijf 
in kwestie moet aan de hand van bewijsstukken aan kunnen tonen dat de financiële positie van 
het bedrijf zodanig is dat de verplichtingen jegens een vreemdeling die verblijf bij het bedrijf 
als kennismigrant heeft en de verplichtingen zoals neergelegd in de door de werkgever af te 
geven verklaring, zullen kunnen worden nagekomen.

Bij vreemdelingen die een bedrijf uitoefenen op grond van een verblijfsvergunning voor het 
verrichten van arbeid als zelfstandige, kan verblijf als kennismigrant worden toegestaan. In het 
geval het bedrijf van deze vreemdeling een startende onderneming is, gelden voor wat betreft 
verblijf van vreemdelingen als kennismigrant bij dat bedrijf, de hierboven genoemde voorwaarden 
die van toepassing zijn op startende ondernemingen.

De IND verstrekt een negatief advies aan de werkgever dan wel wijst de aanvraag tot het verlenen 
van een verblijfsvergunning af als niet aannemelijk is dat de werkgever de in de overgelegde 
verklaring neergelegde verplichtingen zal (kunnen) nakomen.
De verklaring kan worden verkregen via de website van de IND, onder de kennismigrantenmodule. 

De verklaring dient elektronisch door de werkgever te worden ingevuld. De door de werkgever 
ingevulde en ondertekende verklaring (de printversie) dient, met de hierboven vermelde stukken, 
door de werkgever per post te worden verzonden naar het op de verklaring vermelde adres van de 
IND.

Het loket kennis- en arbeidsmigratie van de IND

Als het loket kennis- en arbeidsmigratie van de IND de volledig ingevulde en ondertekende 
verklaring, vergezeld van de hierboven genoemde stukken heeft ontvangen, stuurt het loket de 
werkgever een ontvangstbevestiging. Als de te overleggen stukken geheel of gedeeltelijk 
ontbreken, wordt de werkgever erop gewezen dat de ontbrekende stukken alsnog in het kader van 
het eerste verzoek om advies in verband van de afgifte van een mvv dan wel de eerste verblijfs-
aanvraag dienen te worden overgelegd. Bij de ontvangstbevestiging krijgt de werkgever een 
toegangscode waarmee hij op de website van de IND toegang krijgt tot:
• het formulier ‘Verzoek om advies afgifte mvv kennismigrant’;
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• het aanvraagformulier: ‘Aanvraag verblijfsvergunning kennismigrant’;
• het aanvraagformulier: ‘Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder mvv;
• het formulier ‘verzoek om advies voor afgifte van mvv, nareizend gezinslid kennismigrant’;
• het aanvraagformulier ‘verblijfsvergunning regulier zonder mvv, nareizend gezinslid 

kennismigrant’;
• het aanvraagformulier ‘verblijfsvergunning regulier met mvv, nareizend gezinslid kennismi-

grant’.

BQ

Paragraaf B16/4.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.2 (Huwelijks)relatie verbroken binnen drie jaar 

Indien de (huwelijks)relatie op grond waarvan het verblijf was toegestaan binnen drie jaar na 
verblijfsaanvaarding en anders dan door overlijden, is verbroken, wordt voortgezet verblijf 
toegestaan, indien sprake is van een combinatie van klemmende redenen van humanitaire aard 
die daartoe aanleiding geven. De beoordeling of in het concrete geval op grond van een dergelijke 
combinatie van klemmende redenen van humanitaire aard in het voortgezet verblijf van de 
vreemdeling behoort te worden berust, is aan de Minister.

Klemmende redenen van humanitaire aard kunnen zijn gelegen in:
a. de situatie van alleenstaande vrouwen in het land van herkomst;
b. de maatschappelijke positie van vrouwen in het land van herkomst;
c. de vraag of in het land van herkomst een naar maatstaven van dat land aanvaardbaar te achten 

opvang aanwezig is;
d. de zorg die de vrouw/ouder heeft voor kinderen die in Nederland zijn geboren en/of een 

opleiding volgen;
e. aantoonbaar ondervonden (seksueel) geweld binnen de familie;
f. de banden met Nederland.

De hiervoor gegeven opsomming is richtinggevend en uitdrukkelijk niet limitatief bedoeld.

De vreemdeling die zich hierop beroept, geeft aan welke klemmende redenen van humanitaire 
aard naar zijn mening tot aanvaarding van zijn voortgezet verblijf dienen te leiden en onderbouwt 
zijn beroep met ter zake relevante gegevens en bescheiden. Het is nadrukkelijk de eigen verant-
woordelijkheid van de vreemdeling om bij het indienen van de aanvraag om voortgezet verblijf 
aan te geven dat er sprake is van een dergelijke combinatie van factoren, en die met ter zake 
relevante gegevens en bescheiden te onderbouwen. Hij is daartoe de meest gerede partij. Indien 
het beroep op klemmende redenen van humanitaire aard niet of niet afdoende met terzake 
relevante gegevens en bescheiden is onderbouwd bij het indienen van de aanvraag om voortgezet 
verblijf, stelt de IND de vreemdeling in de gelegenheid dit gebrek te herstellen. In beginsel wordt 
de vreemdeling hiertoe een termijn van twee weken gegund. Bij de beoordeling van het beroep op 
klemmende redenen van humanitaire aard, wordt altijd een belangenafweging gemaakt, waarbij 
de belangen van de vreemdeling worden afgewogen tegen die van de staat.

ad a, b en c.

Bij de beoordeling wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met de situatie van 
vreemdelingen en hun eventuele kinderen, die tegen hun wil en zonder identiteits- en verblijfsdo-
cumenten in het land van herkomst zijn achtergelaten (zie ten aanzien hiervan tevens B1/5.1, 
B1/5.3.2, en B16/7).
Als uitwerking van de onder a, b en c genoemde factoren kan gedacht worden aan:
• de vraag of de eigen familie in het land van herkomst de vrouw in kwestie verstoten heeft, 

hetgeen opvang in het land van herkomst ernstig bemoeilijkt;
• de vraag of er sprake is van gedwongen uithuwelijking in het land van herkomst;
• de (on)mogelijkheid naar het recht van het land van herkomst te scheiden hetgeen haar 

juridisch in een moeilijke positie plaatst bij afwezigheid van de echtgenoot (het komt voor dat 
de vrouw niet kan scheiden, terwijl de man in Nederland is hertrouwd).

Aan de hand van de door de vreemdeling overgelegde informatie omtrent factoren a, b en c kan de 
IND zonodig een individueel ambtsbericht opvragen bij het Ministerie van BuZa.
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ad d en f

Van belang is de mate van worteling in de Nederlandse samenleving en de mogelijkheid om het 
familie- en gezinsleven elders voort te zetten.
Daarnaast kan als uitwerking van de onder d en f genoemde factoren gedacht worden aan:
• weigerachtigheid van de vader om toestemming te verlenen de kinderen aan te melden op een 

school in het land van herkomst, terwijl die toestemming noodzakelijk is voor het kunnen 
volgen van onderwijs;

• de duur van het door het kind in Nederland genoten onderwijs;
• de vraag of het kind de Nederlandse nationaliteit heeft.

Indien sprake is van in Nederland geboren kinderen, dan wel kinderen met (tevens) de Neder-
landse nationaliteit en aannemelijk wordt gemaakt dat deze kinderen niet eenvoudig op te lossen 
problemen ondervinden bij toegang tot een schoolopleiding wordt aan deze factor in de belangen-
afweging een zwaar gewicht toegekend.

ad e

Aan deze factor wordt in de belangenafweging een zwaar gewicht toegekend. Dit betekent dat 
naast deze factor niet aan één van de andere factoren (genoemd onder a tot en met d en f) dient te 
worden getoetst. Geweld, waaronder seksueel geweld, dat heeft geleid tot de feitelijke verbreking 
van de (huwelijks)relatie, wordt aangetoond aan de hand van:
• recente gegevens van de politie, bijvoorbeeld een recent proces-verbaal van de aangifte van 

huiselijk geweld of een recente melding van huiselijk geweld. In beide gevallen moet bij de 
politie voldoende aannemelijk gemaakt zijn dat het geweld heeft plaatsgevonden; en

• recente informatie van een (vertrouwens)arts of een andere hulpverlener. De vertrouwensarts 
hoeft niet de eigen huisarts te zijn; of

• recente gegevens over verblijf in de opvang; of
• andere recente gegevens, voorzover het gaat objectieve gegevens uit betrouwbare bron.

Uit de inhoud van de overgelegde stukken moet blijken dat er sprake is van huiselijk geweld, dat 
geleid heeft tot het feitelijk verbreken van de relatie met de (huwelijks)partner.

In gevallen waarin het OM ambtshalve vervolging tegen de dader heeft ingesteld, dus zonder dat 
betrokkene aangifte van (seksueel) geweld heeft gedaan, kan geweld worden aangetoond door 
middel van een recente verklaring van het OM dan wel van de politie. Tevens is vereist:
• recente informatie van een (vertrouwens)arts of een andere hulpverlener, de vertrouwensarts 

hoeft niet de eigen huisarts te zijn; of
• recente gegevens over verblijf in de opvang; of
• andere recente gegevens, voorzover het gaat objectieve gegevens uit betrouwbare bron.

Uit de inhoud van de overgelegde stukken moet blijken dat er sprake is van huiselijk geweld, dat 
geleid heeft tot het feitelijk verbreken van de relatie met de (huwelijks)partner.

Hierbij is niet van belang wie tot verbreking van de (huwelijks)relatie heeft besloten.

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 17 oktober 2003. Dit is de datum 
waarop de brief van de Minister, waarin deze regeling wordt aangekondigd, aan de Tweede Kamer 
is aangeboden.

Indien er een beroep wordt gedaan op (seksueel) geweld, zonder dat dit op de voorgaande wijze 
kan worden aangetoond, kan dit betrokken worden bij de beoordeling of sprake is van een 
combinatie van klemmende redenen van humanitaire aard die aanleiding geven voortgezet verblijf 
toe te staan.

BR

Paragraaf B19/4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4. Beperking 

De verblijfsvergunning wordt verleend onder de beperking ‘verblijf op religieuze of levensbeschou-
welijke gronden bij (naam religieuze of levensbeschouwelijke groepering)’.

Op het verblijfsdocument dat aan de vreemdeling wordt verstrekt, wordt de beperking vermeld 
‘verblijf conform beschikking Minister’.
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De verblijfsvergunning voor verblijf voor religieuze of levensbeschouwelijke doeleinden wordt 
conform artikel 3.57 Vb voor ten hoogste één jaar verleend en kan telkens voor ten hoogste één 
jaar worden verlengd.
Omdat het een overgangsregeling betreft in afwachting van een definitief beleidskader, wordt 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid die artikel 3.5, derde lid, Vb biedt om een beperking, anders 
dan de in artikel 3.5, tweede lid, Vb genoemde beperkingen, aan te merken als een tijdelijk 
verblijfsrecht. In de beschikking op een aanvraag voor verblijf voor religieuze of levensbeschouwe-
lijke doeleinden wordt bepaald dat het verblijfsrecht tijdelijk is. Daartoe dient de vreemdeling een 
verklaring M45-A te tekenen.

BS

Paragraaf B20/2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2 Voorwaarden verblijfsvergunning slachtoffer eergerelateerd geweld en slachtoffer 
huiselijk geweld 

Voorwaarden slachtoffer eergerelateerd geweld

1. Er is sprake van een dreiging met eergerelateerd geweld in Nederland én in het land van 
herkomst;

2. er is een reële dreiging die niet op korte termijn kan worden weggenomen;
3. de wijze waarop uiting kan worden gegeven aan het eergerelateerd geweld is voldoende 

ernstig.

ad 1

Indien er sprake is van een dreiging met eergerelateerd geweld die alleen in het land van herkomst 
bestaat, is er aanleiding om het slachtoffer een asielaanvraag in te laten dienen wegens asielgere-
lateerde gronden. Er zal derhalve voor verlening van een reguliere verblijfsvergunning in ieder 
geval sprake moeten zijn van een dreiging in Nederland. Naast dreiging in Nederland, dient ook in 
het land van herkomst dreiging aanwezig te zijn. De vreemdeling dient in dit kader aannemelijk te 
maken dat er familieleden in het land van herkomst wonen, welke familieleden dat zijn en waar zij 
woonachtig zijn.

ad 2

Indien de dreiging in de zeer nabije toekomst kan worden weggenomen doordat een bevredigende 
oplossing voor het conflict kan worden bereikt, zal er in principe geen noodzaak zijn verblijf in 
Nederland toe te staan. In de rapportage van het Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld van de 
Nederlandse Politie zal worden opgenomen wat de verwachte duur is van het conflict.

ad 3

Er zijn verschillende vormen van eergerelateerd geweld, van verstoting door familieleden tot 
levensdelicten. Niet in alle gevallen zal het noodzakelijk zijn verblijf in Nederland toe te staan. 
Indien sprake is van levensbedreigende delicten of kinderontvoering of indien het geweld leidt tot 
schrijnende omstandigheden als gedwongen scheiding tussen ouder en kind of een dreigende 
gedwongen uithuwelijking, ligt vergunningverlening voor de hand.

Onder levensbedreigende delicten wordt ook verstaan het aanzetten tot zelfmoord, waartegen het 
slachtoffer geen verweer kan bieden.
Naast levensbedreigende delicten kunnen ook andere uitingsvormen van eergerelateerd geweld, 
waarbij sprake is van een strafbaar feit gericht tegen het slachtoffer zoals verminking, mishande-
ling en wederrechtelijke vrijheidsberoving, tot vergunningverlening leiden.
Eergerelateerd geweld kan zich ook uiten in de vorm van verstoting. Hierbij gaat het om een 
sociale doodverklaring van het slachtoffer door de familie. Bij de beoordeling van de verblijfsaan-
vraag wordt de vraag betrokken of het slachtoffer zich door vestiging elders aan de gevolgen van 
de verstoting zou kunnen onttrekken en of betrokkene zich vervolgens zelfstandig zou kunnen 
handhaven.
Naast deze voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van artikel 16, eerste lid, Vw van 
toepassing (zie B1/4), behoudens de voorwaarden die hieronder worden genoemd.

Voorwaarden slachtoffer huiselijk geweld

Er kan een verblijfsvergunning worden verleend:
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1. als sprake is van een (reële dreiging van)huiselijk geweld;
2. die heeft geleid tot verbreking van de (huwelijks) relatie;
3. die geen relatie heeft met eer; en
4. waaraan het slachtoffer zich niet kan onttrekken door vestiging in het land van herkomst.

De vreemdeling toontde (reële dreiging van) huiselijk geweld aan met:
a. recente gegevens van de politie, bijvoorbeeld een recent proces-verbaal van de aangifte van 

huiselijk geweld of een recente melding van huiselijk geweld. In beide gevallen moet bij de 
politie voldoende aannemelijk zijn gemaakt dat het geweld heeft plaatsgevonden; en

b. recente informatie van een (vertrouwens)arts of een andere hulpverlener; de vertrouwensarts 
hoeft niet de eigen huisarts te zijn; of

c. recente gegevens over verblijf in de opvang; of
d. andere recente gegevens, voorzover het gaat om objectieve gegevens uit betrouwbare bron.
Uit de inhoud van de overgelegde stukken moet blijken dat er sprake is van (een reële dreiging 
van) huiselijk geweld, die heeft geleid tot het feitelijk verbreken van de relatie met de (huwelijks)
partner. 

In gevallen waarin het OM ambtshalve vervolging tegen de dader heeft ingesteld, dus zonder dat 
de betrokkene aangifte van geweld heeft gedaan, kan geweld worden aangetoond door middel van 
een recente verklaring van het OM dan wel van de politie. Tevens is vereist: recente informatie van 
een (vertrouwens)arts of een andere hulpverlener; de vertrouwensarts hoeft niet de eigen huisarts 
te zijn; of recente gegevens over verblijf in de opvang; of andere recente gegevens, voorzover het 
gaat objectieve gegevens uit betrouwbare bron. Uit de inhoud van de overgelegde stukken moet 
blijken dat er sprake is van (een reële dreiging van) huiselijk geweld, die geleid heeft tot het 
feitelijk verbreken van de relatie met de (huwelijks)partner.

Ad 2

Hierbij is het niet van belang wie tot verbreking van de (huwelijks)relatie heeft besloten. Alleen bij 
minderjarige slachtoffers is het in verband met de leeftijd niet noodzakelijk dat de gezinsband is 
verbroken.

Ad 4

De vreemdeling kan aannemelijk maken dat hij zich niet aan het geweld kan onttrekken als hij zich 
zou vestigen in het land van herkomst. Naast geweld of dreiging van geweld in Nederland dient 
ook in het land van herkomst dreiging aanwezig te zijn. De vreemdeling dient in dit kader 
aannemelijk te maken dat van de kant van de familieleden die in het land van herkomst wonen, 
dreiging voor betrokkene uitgaat.

Vrijstellingen van de algemene voorwaarden

In afwijking van de algemene voorwaarden genoemd in artikel 16 Vw wordt de aanvraag niet 
afgewezen:
• wegens het ontbreken van een geldige mvv (zie artikel 17, eerste lid, onder g, Vw en B1/4.1.1 

Vc); of
• het ontbreken van zelfstandige en voldoende middelen van bestaan (zie artikel 16, eerste lid, 

onder c, Vw).

Leges

Het slachtoffer van dreigend eergerelateerd geweld en de minderjarige kinderen van het slachtof-
fer zijn geen leges verschuldigd voor het indienen van een aanvraag (zie de artikel 3.34b, eerste lid, 
onder j, en m VV).

Het slachtoffer van huiselijk geweld en de minderjarige kinderen van het slachtoffer zijn geen leges 
verschuldigd voor het indienen van een aanvraag (zie artikel 3.34b, eerste lid, onder l, en m VV).

BT

Paragraaf B20/5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

5 Beperking en arbeidsmarktaantekening 

Aan vreemdelingen als hier bedoeld wordt een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (zie artikel 
14 Vw) verleend op grond van artikel 3.4, derde lid, Vb met de beperking ‘conform beschikking 
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Minister’, met de arbeidsmarktaantekening: ‘arbeid vrij toegestaan’.
De verblijfsvergunning is tijdelijk van aard.

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

BU

Paragraaf C7/1.3.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

1.3.2 Gevallen waarin het inburgeringsvereiste niet van toepassing is 

Op grond van artikel 3.107a, eerste lid, Vb wordt de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd 
afgewezen als de vreemdeling het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 13 Wet inburgering, niet 
heeft behaald. Dit is ingevolge artikel 3.107a, tweede tot en met het vierde lid, Vb niet van 
toepassing indien:
a. de vreemdeling 65 jaar of ouder is;
b. de vreemdeling ten minste acht jaren tijdens de leerplichtige leeftijd in Nederland heeft 

verbleven;
c. de vreemdeling is vrijgesteld van het inburgeringsvereiste omdat hij beschikt over een 

document als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, onder b tot en met l, van het Besluit inburgering;
d. de vreemdeling is vrijgesteld van het inburgeringsvereiste omdat hij voldoet aan een van de 

criteria, genoemd in artikel 2.5, onder a tot en met c, van het Besluit inburgering;
e. de vreemdeling door het college van B&W is ontheven van de inburgeringsplicht omdat de 

vreemdeling heeft aangetoond door een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een 
verstandelijke handicap, blijvend niet in staat te zijn het inburgeringsexamen te behalen;

f. de vreemdeling door het college van B&W is ontheven van de inburgeringsplicht omdat het 
college op grond van door de vreemdeling aantoonbaar geleverde inspanningen tot het 
oordeel komt dat het voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is het inburgeringsexamen te 
behalen;

g. naar het oordeel van de Minister voor I&A blijkens een door de vreemdeling overgelegd 
medisch advies, van een door het college van B&W aangewezen onafhankelijk arts, vanwege 
een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke handicap blijvend niet 
in staat is het inburgeringsexamen te behalen;

h. toepassing daarvan naar het oordeel van de Minister voor I&A zal leiden tot een onbillijkheid 
van overwegende aard.

Ad a.

Minderjarige vreemdelingen zijn niet van rechtswege vanwege hun leeftijd vrijgesteld van het 
inburgeringsvereiste. Minderjarige vreemdelingen worden echter wel op grond van de hardheids-
clausule vrijgesteld van het inburgeringsvereiste (zie ad h).

Ad b.

B1/4.7.2.1 ad b is van overeenkomstige toepassing.

Ad c en d.

B1/4.7.2.1 ad c en d is van overeenkomstige toepassing.

Ad e.

In artikel 3.107a, tweede lid, onder d, Vb is de doorwerking geregeld van de gemeentelijke 
ontheffing dat de vreemdeling wegens een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een 
verstandelijke handicap blijvend niet in staat is het inburgeringsexamen te behalen. Inburgerings-
plichtige vreemdelingen worden op deze grond door het college van B&W van de inburgerings-
plicht ontheven (zie artikel 6, eerste lid, Wet inburgering), nadat een onafhankelijke arts terzake een 
medisch advies heeft uitgebracht (zie artikel 2.8 Besluit inburgering). Deze beslissing van het 
college heeft dus ook tot gevolg dat het inburgeringsvereiste niet wordt gesteld in het kader van 
de aanvraag om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De verleende ontheffing dient te 
blijken uit een afschrift van de beschikking van het college van B&W. De beschikking is op de dag 
van indiening van de aanvraag niet ouder dan drie jaar.
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Ad f.

B1/4.7.2.1 ad f is van overeenkomstige toepassing.

Ad g.

Op grond van artikel 3.107a, derde lid, Vb kan de Minister voor I&A besluiten het inburgeringsver-
eiste buiten toepassing te laten, indien de vreemdeling naar het oordeel van de Minister blijkens 
een door de vreemdeling overgelegd medisch advies, van een door het college van B&W 
aangewezen onafhankelijk arts, wegens een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een 
verstandelijke handicap blijvend niet in staat is het inburgeringsexamen te behalen.
De IND maakt ter beoordeling van de psychische of lichamelijke belemmering eveneens gebruik 
van het medische advies van de onafhankelijke arts (artikel 2.8 Besluit inburgering). Betrokkene 
toont zelf door middel van een ‘medisch advies inburgeringsexamen’ aan dat hij in aanmerking 
komt voor ontheffing. Hiervoor dient de procedure gevolgd te worden, zoals omschreven in 
B1/4.7.2.2.

Ad h.

Deze ontheffingsgrond betreft de zogenaamde hardheidsclausule.

In artikel 3.107a, vierde lid, Vb is voorzien in een zogenoemde hardheidsclausule. Ook indien de 
vreemdeling niet beschikt over het inburgeringsdiploma en niet behoort tot een van de vrijge-
stelde categorieën is het mogelijk dat de aanvraag niet wordt afgewezen op het enkele feit dat de 
vreemdeling niet voldoet aan het inburgeringsvereiste, indien de toepassing van het inburgerings-
vereiste naar het oordeel van de Minister leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. De 
vreemdeling die zich erop beroept dat het toepassen van het inburgeringsvereiste ten aanzien van 
hem leidt tot een tot een onbillijkheid van overwegende aard, motiveert dit beroep reeds bij het 
indienen van de aanvraag om een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd en onderbouwt 
dit zoveel als mogelijk met bewijsstukken. Het aanvraagformulier vervult hierin een rol in die zin 
dat het de vreemdeling erop attendeert dat er sprake kan zijn van bijzondere en individuele 
omstandigheden, op grond waarvan het van de vreemdeling niet kan worden verwacht dat hij aan 
het inburgeringsvereiste voldoet. Middels het aanvraagformulier wordt de vreemdeling ook 
verzocht het beroep op deze bijzondere en individuele omstandigheden reeds bij het indienen van 
de aanvraag zoveel mogelijk middels bewijsstukken en documenten te onderbouwen.

Indien geen (afdoende) bewijs wordt overgelegd ter staving van het beroep op de hardheidsclau-
sule, terwijl vast staat dat de vreemdeling hier wel schriftelijk op is gewezen, wordt de aanvraag 
voor een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd conform artikel 34 Vw in samenhang met 
artikel 3.107a, eerste lid, Vb afgewezen wegens het niet behalen van het inburgeringsexamen.

Bijzondere groepen in het kader van de hardheidsclausule

Bij de toepassing van de hardheidsclausule kan ondermeer worden gedacht aan de situaties in de 
volgende paragrafen.

A. Minderjarige vreemdelingen 

Van minderjarige vreemdelingen wordt niet verwacht het inburgeringsexamen te behalen. 
Minderjarige vreemdelingen vallen om deze reden onder de hardheidsclausule.

B. Beroep op het ondanks geleverde inspanning redelijkerwijs niet in staat kunnen 
worden geacht het inburgeringsexamen te behalen 

De hardheidsclausule kan ook toegepast worden in de situaties waarin de Minister voor I&A op 
grond van door de vreemdeling aantoonbaar geleverde inspanningen tot het oordeel komt dat het 
voor deze vreemdeling redelijkerwijs niet mogelijk is het inburgeringsexamen te behalen.
B1/4.7.2.3, kopje B. Beroep op het ondanks geleverde inspanning redelijkerwijs niet in staat kunnen 
worden geacht het inburgeringsexamen te behalen is van overeenkomstige toepassing. 

Niet-bijzondere gevallen in het kader van de hardheidsclausule

Er is in ieder geval geen sprake van een zeer bijzonder geval, indien betrokkene stelt, hoewel 
inburgeringsplichtig, geen aanbod tot een inburgeringsvoorziening of geen inburgeringsvoorzie-
ning opgelegd te hebben gekregen of geen aanbod tot een taalkennisvoorziening te hebben 
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gekregen van de gemeente of nimmer te hebben geweten het inburgeringsexamen behaald te 
moeten hebben.
Het inburgeringsvereiste zal nimmer buiten toepassing worden gelaten om die reden. De 
voorwaarden waaronder een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend waren reeds 
met inwerkingtreding van de Wet inburgering op 1 januari 2007 duidelijk. Van een onverwachte 
confrontatie met het inburgeringsvereiste is geen sprake. Het is de eigen verantwoordelijkheid van 
de vreemdeling om ingeburgerd te geraken.

BV

Paragraaf C10/4 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt toegevoegd en komt te luiden:

4 Beslissen op asielaanvragen van Amv’s 

Beslissingen op asielaanvragen van Amv’s dienen te worden genomen door medewerkers die 
bekend zijn met de bijzondere behoeften van Amv’s.

BW

Paragraaf C13/1.1 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt toegevoegd en komt te luiden:

1.1 Het horen van Amv’s 

Amv’s dienen te worden gehoord door medewerkers die bekend zijn met de bijzondere behoeften 
van Amv’s.

BX

Het model M17 komt te luiden zoals aangegeven in bijlage 1.

BY

Het model M18 komt te luiden zoals aangegeven in bijlage 2.

BZ

Het model M55 komt te luiden zoals aangegeven in bijlage 3.

CA

Het model M56 komt te luiden zoals aangegeven in bijlage 4.

CB

Het model M117-A komt te luiden zoals aangegeven in bijlage 5.

ARTIKEL II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2011.

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

’s-Gravenhage, 18 maart 2011

De Minister voor Immigratie en Asiel,
namens deze:
de waarnemend directeur-generaal Vreemdelingenzaken,
L. Mulder.
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BIJLAGE 1 

Model M17 Standaardformulier voor weigering van toegang aan de grens aan onderdanen 
van derde landen die kort verblijf beogen 
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BIJLAGE 2 

Model M18 Beschikking weigering toegang aan onderdanen van derde landen die lang 
verblijf beogen en personen die vallen onder het EU-recht inzake vrij verkeer (artikel 8.8 of 
8.5 Vreemdelingenbesluit 2000) 
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BIJLAGE 3 

Model M55 Kennisgeving bedenktijd/aangifte/verlenen medewerking aan strafproces 
mensenhandel en beroep op regeling B9 Vreemdelingencirculaire 2000 
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BIJLAGE 4 

Model M56 Voorblad aanvraag verblijfsvergunning door een inbewaringgestelde 
vreemdeling  
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BIJLAGE 5 

Model M117-A Aanwijzing ingevolge artikel 55 en/ of meldplicht ingevolge artikel 54 van de 
Vreemdelingenwet 2000 
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TOELICHTING 

Artikelsgewijs 

A t/m F, I, K t/m N, Q, T, V t/m AG, AK, AL, AN, BA, BB, BD, BI, BL, BM, BP, BR, BT, BU, BX 
t/m CB 

De wijzigingen betreffen enige redactionele wijzigingen in verband met het aantreden van het nieuwe 
kabinet en de naamswijzigingen van enkele ministeries en directies.

G 

Het betreft hier een verschrijving – een stuk tekst in de zin was weggevallen – die in de laatste editie 
van de Vreemdelingencirculaire is geconstateerd ten opzichte van de voorgaande editie, die hiermee 
wordt rechtgezet.

H 

De aanpassing betreft een wijziging in de aanvraagprocedure voor vreemdelingen die niet bij de IND 
bekend zijn of eerder met onbekende bestemming zijn vertrokken en een verzoek om toepassing van 
artikel 64 Vw willen indienen. Dit om de verblijfplaats van de vreemdeling te kunnen vaststellen.

J 

Naar aanleiding uitspraak van 18 juli 2007 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(200701663/1 en 2007011811/1) en de brief en de notitie over de toepassing van artikel 1F Vluchtelin-
genverdrag die op 9 juni 2008 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer zijn gezonden (Kamerstukken II, 
2007/08, 31 200 VI, nr. 160, met bijlage), is de duurzaamheids- en disproportionaliteitstoets in zijn 
huidige vorm in C4/3.11.3.4 opgenomen in de Vreemdelingencirculaire. De wijziging werd bij besluit 
van 10 november 2008, nummer 2008/27 doorgevoerd.

Binnen de toetsing van een aanvraag tot opheffing van de ongewenstverklaring in A5/4.4 vindt 
eveneens een soortgelijke duurzaamheids- en proportionaliteitstoets plaats. Met onderhavige 
wijziging wordt het tekstuele verschil tussen beide toetsen opgeheven.

O 

Gebleken is dat de term erkend administrateur tot verwarring kan leiden. Daarom is de term 
geschrapt.

P 

Bij WBV 2008/32 is de redelijke termijn in geval van voortzetting van verblijf van zes maanden naar 
twee jaar verruimd. Met deze wijziging is de tekst hiermee in overeenstemming gebracht.

R 

Bij Besluit van 31 augustus 2010 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de 
wijziging van het basisexamen inburgering in het buitenland is artikel 3.98a Vb op twee onderdelen 
aangepast:
• verhoging van het niveau van de Toets Gesproken Nederlands van niveau A1-min naar niveau A1 

van het Europese Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen;
• toevoeging van de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen.
Voor de duidelijkheid is in de Vreemdelingencirculaire opgenomen wat het basisexamen inburgering 
omvat en wat de wijziging is per 1 april 2011.

S 

De aanpassing betreft een uitwerking van artikel 2.3, eerste lid, aanhef en onder j, Besluit inburgering 
in combinatie met artikel 9.1, zesde lid, Besluit inburgering. Met deze aanpassing wordt de Vreemde-
lingencirculaire hiermee in overeenstemming gebracht. Ook is de Vc in overeenstemming gebracht 
met de nieuwe staatkundige verhoudingen.
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T 

In aanvulling op de reeds bestaande vrijstellings- en ontheffingsmogelijkheden wordt in artikel 3.71a, 
tweede lid, aanhef en onder d, Vb opgenomen dat de aanvraag om een verblijfsvergunning niet wordt 
afgewezen indien de vreemdeling het basisexamen inburgering niet met goed gevolg heeft afgelegd 
en afwijzing van die aanvraag naar het oordeel van de Minister van BZK zou leiden tot een onbillijk-
heid van overwegende aard. Dit is de zogenaamde hardheidsclausule en wordt nader uitgewerkt in de 
Vreemdelingencirculaire.

U 

Aangezien de eisen van het basisexamen inburgering per 1 april 2011 zijn verhoogd, is in de Vreemde-
lingencirculaire opgenomen tot wanneer het basisexamen inburgering dat is behaald vóór 1 april 2011 
zijn geldigheid behoudt.

AG 

Deze wijziging betreft een verduidelijking van het beleid.

AH 

Gebleken is dat in de toekenningsbeschikking van mensen die onder de IVA vallen niet meer stan-
daard wordt opgenomen of en zo ja wanneer, een herbeoordeling zal plaatsvinden. De IND kan deze 
eis met betrekking tot het aantonen van de blijvende arbeidsongeschiktheid niet meer stellen aan deze 
groep.

AI en AJ 

Deze paragrafen zijn geschrapt omdat ze verouderd zijn.

AM 

Het betreft hier een redactionele wijziging.

AO 

In de derde alinea is de zin tussen haken geschrapt. Deze aanpassing houdt verband met de wijziging 
van paragraaf B10/5.2.2 (BJ).

AP t/m BB 

De voornaamste wijzigingen in deze paragrafen zijn het gevolg van de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 29 september 2010 (200908205/1/V2). Door deze 
uitspraak kan het puntensysteem, dat door de toenmalige Minister van EZ is ontwikkeld als instrument 
om te adviseren in zaken van vreemdelingen die toelating als zelfstandige beogen, niet meer worden 
toegepast op dergelijke aanvragen van Turkse vreemdelingen. Tegelijkertijd worden een aantal 
redactionele wijzigingen doorgevoerd.

BC 

De beleidsregels om te beoordelen of Nederland voor de vreemdeling het meest aangewezen land is 
en de vreemdeling met de opleiding een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het 
eigen land zijn met deze wijziging genuanceerd. De verwachting is dat het hiermee eenduidig is aan 
welke voorwaarden moet worden voldaan om voor een verblijfsvergunning onder de beperking studie 
voor het volgen van een opleiding aan het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs in aanmerking 
te komen. Met deze beleidsregel wordt de beleidsruimte die gedeeltelijk bestond nader ingevuld. 
Hierdoor is duidelijker wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden dat Nederland het meest 
aangewezen land is voor het volgen van het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs en een 
positieve bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van het land van herkomst. Door het vaststellen 
van enkele criteria en de wijze waarop deze criteria meewegen wordt met deze beleidsregels een 
duidelijk beleidskader geschapen.

BE 

In deze paragraaf is een verwijzing opgenomen.
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BF 

In deze paragraaf is verduidelijkt in welke gevallen en onder welke voorwaarden een verblijfsvergun-
ning onder de beperking ‘medische behandeling’ kan worden verleend aan vreemdelingen die ten 
minste een jaar direct voorafgaande aan de aanvraag, uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw 
hebben gehad.

BG 

In deze paragraaf is opgenomen dat de vreemdeling dient aan te geven of er al dan niet personen 
aanwezig zijn in het herkomstland, die in staat moeten worden geacht mantelzorg te verlenen. 
Verduidelijkt is hier welke personen dit kunnen zijn.

BH 

Deze wijziging betreft een redactionele wijziging.

BJ 

De laatste alinea van deze paragraaf is geschrapt, aangezien de hierin vervatte informatie is 
verouderd.

BK 

Op 1 januari 2011 is WBV 2010/20 (Staatscourant 2010 nr. 20701, 22 december 2010) in werking 
getreden. Hiermee is in paragraaf 5.2.2 van hoofdstuk B10 van de Vreemdelingencirculaire 2000 
opgenomen dat familieleden van een burger van de Unie die op grond van het EU-recht verblijven in 
een andere (al dan niet aan Nederland grenzende) lidstaat, gelet op artikel 23 van de Richtlijn in 
Nederland alleen arbeid mogen verrichten indien de werkgever beschikt over een geldige tewerkstel-
lingsvergunning, tenzij de Wet arbeid Vreemdelingen anders bepaalt. Tot 1 januari 2011 was voor deze 
categorie een TWV niet vereist. Aangezien een rauwelijkse uitvoering van deze beleidsverduidelijking 
onredelijke gevolgen kan hebben, is voor een specifieke categorie een overgangsregeling 
opgenomen.

BN, BO 

Deze paragraaf was dubbel opgenomen in de Vreemdelingencirculaire, die hiermee wordt verwijderd.

BQ, BS 

De wijze waarop de voorwaarden op grond waarvan voortgezet verblijf kan worden verleend na 
huiselijk geweld zijn geformuleerd blijkt in de praktijk onvoldoende ruimte te bieden om een aanvraag 
af te wijzen, als uit de overgelegde stukken onvoldoende overtuigend naar voren komt dat er sprake is 
van een situatie waarvoor het beleid bedoeld is. Door enkel de stukken te benoemen die dienen te 
worden overgelegd om huiselijk geweld aan te tonen komt onvoldoende tot uitdrukking dat uit de 
inhoud van de stukken ook moet blijken dat er sprake is van (een reële dreiging van) huiselijk geweld. 
Daarom is deze passage in die zin herschreven dat niet alleen in het geval van een melding bij de 
politie maar ook bij een aangifte van huiselijk geweld voldoende aannemelijk moet zijn gemaakt dat 
het geweld heeft plaatsgevonden.
Verder is toegevoegd dat uit de inhoud van de stukken moet blijken dat er sprake is van (een reële 
dreiging van) huiselijk geweld, die geleid heeft tot het feitelijk verbreken van de relatie met de 
(huwelijks)partner.

Hiermee wordt beoogd ruimte te scheppen om op basis van de inhoud van de overgelegde stukken in 
plaats van op basis van de enkele aanwezigheid van de stukken te beslissen.

BV, BW 

Het betreft hier de implementatie van artikel 17 lid 4 van de Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 
1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning 
of intrekking van de vluchtelingenstatus (Procedurerichtlijn). 

De Minister voor Immigratie en Asiel,
namens deze:
de waarnemend directeur-generaal Vreemdelingenzaken,
L. Mulder.
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