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Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 20 september 

2018, nummer WBV 2018/10, houdende wijziging van de 

Vreemdelingencirculaire 2000

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen 
2000;

Besluit:

ARTIKEL I 

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf A1/2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2. Bevoegdheid 

De ambtenaar belast met de grensbewaking is bevoegd de grensbewakingstaak binnen Nederland 
uit te oefenen. Hieronder is de geografische verdeling aangegeven van de gebieden waarin de 
grensbewaking plaatsvindt. De ZHP en de KMar zijn bevoegd afspraken te maken over het 
verlenen van bijstand aan elkaar bij de grensbewaking.

ZHP

Alle ambtenaren die zijn tewerkgesteld bij de regionale eenheid van de Nationale Politie in het 
gebied waarin de haven van Rotterdam is gelegen zijn bevoegd toezicht uit te oefenen op de 
naleving en de uitvoering van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de grensbewaking. De 
ZHP onderdeel van de regionale eenheid Rotterdam is in ieder geval verantwoordelijk voor deze 
taken. De ambtenaren van de ZHP zijn belast:
• met de grensbewaking bij de grensdoorlaatpost Rotterdam-Havens;
• met het uitoefenen van grensbewakingstaken in het Rotterdamse havengebied.

KMar

De ambtenaren van de KMar zijn belast:
• met de grensbewaking bij alle grensdoorlaatposten in Nederland behalve Rotterdam-Havens, 

inclusief de grensdoorlaatpost Hoek van Holland/Europoort in de regio Rotterdam;
• met het uitoefenen van grensbewakingstaken in de rest van Nederland.
De Beneluxlidstaten zijn overeengekomen om het havengebied Gent-Terneuzen, met inbegrip van 
het kanaal Gent-Terneuzen, te beschouwen als buitengrens van het grondgebied van de Benelux 
voor de personencontrole van opvarenden van zeeschepen in de kanaalzone Gent-Terneuzen. De 
grensdoorlaatpost in het havengebied Gent-Terneuzen wordt als buitengrens van het Schengenge-
bied beschouwd.

Tijdelijke grensdoorlaatposten

Tijdelijke grensdoorlaatposten worden ingesteld met het oog op bijzondere omstandigheden en 
zijn gedurende de tijd dat zij zijn opengesteld te beschouwen als gewone grensdoorlaatposten 
(artikel 2, achtste lid, SGC). De ambtenaren van de KMar zijn belast met de grensbewaking bij de 
tijdelijke grensdoorlaatposten.

Visa intrekken of nietig verklaren

In Nederland zijn de ambtenaren van politie, de KMar en de ZHP bevoegd om visa, daaronder 
begrepen een mvv, nietig te verklaren en in te trekken.
De ambtenaren van politie, de KMar en de ZHP maken de beslissing tot nietigverklaring of 
intrekking van een visum, anders dan een mvv, en de gronden waarop deze beslissing is geba-
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seerd aan de vreemdeling kenbaar door middel van een standaardformulier (bijlage VI Visum-
code). De ambtenaren van politie, de KMar en de ZHP maken de beslissing tot annulering 
(nietigverklaring) of intrekking van een mvv bekend door middel van Model M8. De ambtenaren 
van politie, de KMar en de ZHP stellen de IND in kennis van de intrekking of nietig verklaren van 
het visum.

Bijzondere categorieën

De ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen is bevoegd de 
bepalingen van de Vw toe te passen op vreemdelingen die niet tot een van de hieronder 
genoemde categorieën behoren:
• diplomatieke en consulaire ambtenaren;
• diplomatieke en consulaire koeriers;
• leden van internationale organisaties waarmee Nederland een zetelovereenkomst heeft 

gesloten.

De ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen neemt 
onmiddellijk contact op met het Ministerie van BuZa, dat hiertoe ook gedurende het weekeinde en 
feestdagen telefonisch bereikbaar is in de hierna genoemde situaties:
• een vreemdeling die op grond van artikel 50, eerste lid, Vw is staande gehouden ter vaststel-

ling van zijn identiteit beroept zich er op dat hij tot een bijzondere categorie behoort, maar de 
vreemdeling kan op het moment van staande niet door het tonen van een legitimatiebewijs of 
ander document aannemelijk maken dat hij inderdaad tot een bijzondere categorie behoort;

• de ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen twijfelt op 
andere gronden of de vreemdeling tot een bijzondere categorie behoort.

De ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen is bevoegd op 
grond van de in artikel 50, tweede lid, Vw toegekende bevoegdheid de vreemdeling over te 
brengen naar een plaats bestemd voor verhoor en de vreemdeling zich op die plaats laten 
ophouden.

B

Paragraaf A2/12.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

12.2. Opneming van signaleringen 

In ieder geval in de volgende situaties volgt opname van de gegevens van een vreemdeling in het 
(N)SIS:
• als een niet EU-onderdaan die niet heeft aangetoond over een verblijfsvergunning in een ander 

Schengenland te beschikken ongewenst is verklaard op grond van artikel 67 Vw;
• als een vreemdeling een zwaar inreisverbod is opgelegd op grond van 66a lid 7 Vw;
• als een vreemdeling een licht inreisverbod is opgelegd;
• een vreemdeling aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd in verband met het gebruik 

van een vals document voor grensoverschrijding of identiteitspapieren. De signaleringsduur is 
5 jaar;

• een vreemdeling aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd in verband met van een aan 
drugssmokkel gerelateerd misdrijf. De signaleringsduur is 5 jaar;

• een vreemdeling bij wie concrete aanwijzing zijn dat de vreemdeling een gevaar vormt voor de 
nationale veiligheid. De signaleringsduur is 10 jaar;

• een vreemdeling bij wie concrete aanwijzingen zijn dat de vreemdeling een gevaar vormt voor 
de openbare orde. De signaleringsduur is 2 jaar.

In ieder geval in de volgende situaties volgt opname van de kenmerken van een verblijfsdocument 
in het (N)SIS:
• De vreemdeling heeft zich uitgeschreven uit de BRP op grond van emigratie of de vreemdeling 

is met onbekende bestemming vertrokken en de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is 
nog niet verlopen.

De duur van de signalering is gelijk aan de nog geldende duur van de verblijfsvergunning.

In ieder geval de volgende categorieën vreemdelingen worden opgenomen in het OPS:
• een vreemdeling met verblijfsrecht in een Schengen-lidstaat die zich niet gehouden heeft aan 

de voorwaarden van artikel 12 Vw. De termijn van signalering is maximaal zes maanden;
• een op grond van artikel 67 Vw ongewenst verklaarde EU-onderdaan of niet EU-onderdaan die 

heeft aangetoond over een verblijfsvergunning in een ander Schengenland te beschikken;
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• een mvv-plichtige vreemdeling die niet (langer) voldoet aan de voorwaarden waaronder de 
mvv is afgegeven. De duur van de signalering wordt gelijk gesteld met de (resterende) duur 
van de afgegeven mvv.

De duur van signaleringen ter fine van handhaving van een inreisverbod of ongewenstverklaring is 
gelijk aan de duur van de betreffende maatregel.

De IND neemt signaleringen op in het OPS of het (N)SIS:
• naar aanleiding van een melding in de BVV van een door de politie of KMar opgelegd licht 

inreisverbod;
• naar aanleiding van een bekendmaking van een door de IND opgelegd licht of zwaar inreisver-

bod of een beschikking tot ongewenstverklaring op grond van artikel 67 Vw;
• naar aanleiding van een door de ambtenaar belast met grensbewaking of met het toezicht op 

vreemdelingen ingediend model M93;
• naar aanleiding van een beschikking tot intrekking van een mvv;
• naar aanleiding van een concrete aanwijzing.

De ambtenaar belast met grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen moet het model 
M93 verzenden aan de IND samen met:
• een formulier met vingerafdrukken van de vreemdeling;
• wanneer aanwezig kopieën van identiteitsdocumenten van de vreemdeling;
• het opgemaakte proces-verbaal van het misdrijf dat aanleiding is voor het voorstel tot 

signalering;
• het nummer van het proces-verbaal;
• als er geen sprake is van een proces-verbaal moeten andere bewijsmiddelen die het voorstel 

tot signalering ondersteunen, worden meegezonden.

De ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen die het voorstel 
tot signalering doet aan de IND, moet de vreemdeling in ieder geval informeren over:
• het feit dat de vreemdeling gesignaleerd wordt;
• de duur van de signalering;
• het gebied waarvoor de signalering geldt;
• de wijze waarop de vreemdeling:

• kan kennisnemen van de signalering;
• om opheffing kan verzoeken;
• bezwaar kan maken tegen de signalering.

Als de identiteit van de vreemdeling niet bekend is en een onderzoek naar de identiteit van de 
vreemdeling nog niet heeft plaatsgevonden, moet de politie een onderzoek doen naar de identiteit 
van de vreemdeling op basis van de vingerafdrukken van de vreemdeling. De vreemdeling met 
verschillende personalia wordt onder de naam zoals deze bij de IND bekend is, gesignaleerd. De 
andere personalia worden als aliasnaam opgenomen.

C

Paragraaf A4/2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.2. Geen inreisverbod 

De IND of de ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen 
vaardigt geen inreisverbod uit als:
a. de IND een ander land dat partij is bij Verordening (EU) nr. 604/2013 heeft verzocht de 

vreemdeling op grond van deze verordening terug te nemen of over te nemen;
b. de vreemdeling in het bezit is van een verblijfsvergunning, verleend door een andere lidstaat 

van de EU of van de EER of door Zwitserland, tenzij de vreemdeling in aanmerking komt voor 
een zwaar inreisverbod;

c. het uitvaardigen van een inreisverbod aan de vreemdeling een schending van artikel 8 EVRM 
betekent.

Ad b.

De andere lidstaat van de EU (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland) of van de 
EER of Zwitserland die de verblijfsvergunning aan de vreemdeling heeft verleend, wordt geconsul-
teerd met de vraag of het betreffende land aanleiding ziet om het verblijfsrecht in te trekken.
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Ad c.

Bij het besluit tot het uitvaardigen van een inreisverbod weegt de IND of de ambtenaar belast met 
de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen artikel 8 EVRM-aspecten mee. Verwezen 
wordt naar paragraaf B7/3.8 Vc.

Artikel 3 EVRM

De IND toetst in het kader van een inreisverbod dat wordt opgelegd met toepassing van artikel 
66a, zevende lid, Vw of artikel 3 EVRM zich tegen het opleggen van dat inreisverbod verzet.

D

Paragraaf A4/2.5.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.5.2. Beoordeling van de aanvraag tot opheffing van het inreisverbod 

De IND gaat over tot opheffing van het inreisverbod indien dringende individuele omstandigheden 
daar aanleiding toe geven. De paragrafen A4/3.5 en A4/3.6 Vc zijn van overeenkomstige toepas-
sing.

De IND gaat niet over tot opheffing van het inreisverbod op grond van omstandigheden die reeds 
bij het opleggen van het inreisverbod zijn betrokken of betrokken hadden kunnen worden.

Overeenkomstig artikel 6.5, vierde lid, Vb heft de IND het inreisverbod – in afwijking van artikel 6.5, 
tweede en derde lid, Vb – niet op als de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde, de 
openbare veiligheid of de nationale veiligheid.

Opheffen op basis van artikel 6.5b, eerste lid, Vb (inreisverbod opgelegd op grond van artikel 66a, 
tweede lid, Vw)

In paragraaf A4/2.1 staat opgesomd in welke vier situaties een inreisverbod op grond van artikel 
66a, tweede lid, Vw wordt uitgevaardigd.

Artikel 6.5b, eerste lid, Vb geeft de bevoegdheid het inreisverbod dat is opgelegd op basis van 
artikel 66a, tweede lid, Vw op te heffen, indien de vreemdeling aantoont de Europese Unie geheel 
in overeenstemming met de op hem rustende verplichting, bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de 
Wet, uit eigen beweging en binnen de aan hem verleende vertrektermijn te hebben verlaten.
Van deze bevoegdheid wordt gebruik gemaakt, indien de vreemdeling aantoont sinds zijn vertrek 
uit de Europese Unie een ononderbroken periode van ten minste de helft van de duur van het 
inreisverbod buiten de EU te hebben verbleven, tenzij:
– er sprake is van een beletsel uit hoofde van openbare orde of nationale veiligheid als bedoeld 

in paragraaf B1/4.4;
– hij aan strafvervolging is onderworpen, of
– een inreisverbod is opgelegd met toepassing van art. 66a, zevende lid, Vw, dan wel aanleiding 

bestaat dit inreisverbod op te leggen.

Opheffen op basis van artikel 6.5b, tweede lid, Vb

Het inreisverbod waarop artikel 6.5b, tweede lid, Vb betrekking heeft, betreft de situatie waarin:
– de vreemdeling niet binnen de vertrektermijn aan zijn terugkeerverplichting uit hoofde van het 

terugkeerbesluit heeft voldaan, dan wel
– de vreemdeling een vertrektermijn is onthouden.

Artikel 6.5b, tweede lid, Vb geeft de bevoegdheid het inreisverbod dat is opgelegd in andere 
gevallen dan bedoeld in het eerste lid, op te heffen, indien de vreemdeling aantoont:
– dat hij sinds zijn vertrek uit Nederland na het inreisverbod een ononderbroken periode van ten 

minste de helft van de duur van het inreisverbod buiten de Europese Unie heeft verbleven; en
– dat hij zich in die periode niet schuldig heeft gemaakt aan misdrijven en dat hij niet aan 

strafvervolging onderworpen is.

Van deze bevoegdheid wordt gebruik gemaakt, indien de vreemdeling:
– aantoont de Europese Unie uit eigen beweging en zelfstandig te hebben verlaten; en
– aantoont dat hij sinds zijn vertrek uit de Europese Unie na het inreisverbod een ononderbroken 

periode van tenminste een jaar buiten de Europese Unie heeft verbleven;
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tenzij,
– de gegevens, bedoeld in artikel 6.5b, derde lid, Vb, niet zijn verstrekt;
– hij aan strafvervolging is onderworpen;
– er sprake is van een beletsel uit hoofde van openbare orde of nationale veiligheid als bedoeld 

in paragraaf B1/4.4;
– hij voorafgaand aan het opgelegde inreisverbod reeds eerder onderwerp was van een 

terugkeerprocedure die leidde tot zijn vertrek; of
– een inreisverbod is opgelegd met toepassing van art. 66a, zevende lid, Vw, dan wel aanleiding 

bestaat dit inreisverbod op te leggen.

E

Paragraaf B1/3.4.1.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3.4.1.2. Vereisten voor de indiening van de aanvraag 

Plaats van indiening aanvraag

Op grond van artikel 3.101 Vb worden de volgende aanvragen ingediend bij de IND:
• de aanvraag tot het verlenen, verlengen van de geldigheidsduur of het wijzigen van de 

beperking van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd;
• de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd; en
• de aanvraag tot het vervangen of vernieuwen van het verblijfsdocument om redenen als 

genoemd in artikel 4.22 Vb.

De aanvrager dient de aanvraag in op een door de IND via zijn website of het aanvraagformulier 
kenbaar gemaakte wijze. De IND maakt op zijn website of op het aanvraagformulier eveneens 
kenbaar op welke wijze de aanvrager de leges moet betalen. De aanvrager dient de aanvraag in 
met het vereiste formulier, dat bij de IND verkrijgbaar is.

Uitzondering voor het indienen van de aanvraag bij de IND

De vreemdeling moet de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor 
bepaalde tijd voor slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel indienen bij de politie van 
de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

Beschikbaar tijdens de behandeling van de aanvraag

De IND kan de vreemdeling met het oog op zijn beschikbaarheid tijdens de behandeling van een 
aanvraag als bedoeld in artikel 3.99, tweede lid, aanhef en onder a, Vb een aanwijzing geven door 
middel van model M117D, op de dag dat de vreemdeling de aanvraag voor een verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd aan een IND-loket indient. De IND licht de aanwijzing 
mondeling toe.

Leges

De IND eist dat de vreemdeling bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor 
bepaalde tijd, als bedoeld in artikel 3.99, tweede lid, aanhef en onder a, Vb de verschuldigde leges 
per kas of per elektronische betaling ter plekke aan het IND-loket voldoet.

Indiening door een wettelijk vertegenwoordiger

De IND merkt als wettelijke vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 23 Vw juncto artikel 3.99 Vb aan:
• de ouder die het gezag heeft;
• de voogd; of
• de curator.

Als degene die een aanvraag indient namens een minderjarig kind niet aantoont diens wettelijke 
vertegenwoordiger te zijn, geeft de IND een termijn van drie maanden na kennisgeving om dat 
gebrek te herstellen. Het herstellen van het gebrek geschiedt door:
• een voogdijvoorziening in Nederland; of
• door de ondertekening van de aanvraag namens het kind door de wettelijke vertegenwoordiger 

van het kind die zich in het land van herkomst bevindt.

De IND stelt de aanvraag buiten behandeling als:
• het kind voor wie de aanvraag is ingediend jonger is dan 12 jaar; en
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• de wettelijke vertegenwoordiging na afloop van genoemde termijn van drie maanden niet is 
aangetoond.

De IND stelt de aanvraag niet buiten behandeling als de aanvraag is ondertekend door een 
vreemdeling van 12 jaar of ouder.

F

Paragraaf B1/5.1.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

5.1.1. Overgangsrecht nieuwe arbeidsmarktaantekening 

Aan de arbeidsmarktaantekening op het verblijfsdocument van de vreemdeling die vóór 1 april 
2017 in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de 
beperking ‘arbeid als kennismigrant’, ‘houder van een Europese blauwe kaart’, ‘wetenschappelijk 
onderzoek in het kader van richtlijn 2005/71/EG’ of ‘Studie’, kunnen dezelfde rechten worden 
ontleend als aan de arbeidsmarktaantekening zoals die vanaf 1 april 2017 geldt voor deze 
verblijfsdoelen.

Aan de arbeidsmarktaantekening op het verblijfsdocument van de vreemdeling die vóór 1 oktober 
2018 in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de 
beperking ‘overplaatsing binnen een onderneming’ kunnen per 1 oktober 2018 dezelfde rechten 
worden ontleend als aan de arbeidsmarktaantekening zoals die vanaf 1 oktober 2018 geldt voor dit 
verblijfsdoel.

G

Paragraaf B5/2.1.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.1.3. Intra-concern uitzendingen anders dan voor overplaatsing binnen een 
onderneming 

Algemeen

De IND verstaat onder een intra-concern uitzending een vorm van uitzending waarbij de werkgever 
de vreemdeling tijdelijk overplaatst van een buitenlandse vestiging naar een vestiging in Neder-
land en waarbij geen sprake is van een overplaatsing binnen een onderneming als bedoeld in 
artikel 3.30d Vb.
Op grond van paragraaf 24, van Bijlage 1 Uitvoeringsregels behorende bij de RuWav 2014, gaat 
het om de volgende categorieën vreemdelingen:
• sleutelpersoneel;
• trainees; en
• specialisten.

Middelen van bestaan

De IND neemt aan dat de vreemdeling zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen 
van bestaan in de zin van artikel 3.74, eerste lid, Vb juncto artikel 3.19, eerste lid, VV als het UWV 
een positief advies heeft afgegeven voor de te verrichten arbeid.

H

Paragraaf B5/2.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.3. Bewijsmiddelen 

De IND beschouwt een advies van het UWV dat ten behoeve van de vreemdeling is afgegeven als 
bewijsmiddel dat:
• met de aanwezigheid van de vreemdeling in Nederland een wezenlijk Nederlands belang wordt 

gediend; en
• dat de vreemdeling zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Arbeid in loondienst

De IND beschouwt als bewijsmiddel voor de adviesaanvraag bij het UWV in ieder geval:
• de bijlage Gegevens arbeidsplaats, inclusief een arbeidsovereenkomst;
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• de bijlage Gegevens eerder verblijf en toekomstig woonadres in Nederland.

In de hieronder genoemde specifieke gevallen beschouwt de IND verder als bewijsmiddel:
• Goederen leveren door en aan buitenlands bedrijf:

• de bijlage Gegevens levering goederen.
• Kunst en cultuur:

• de bijlage Gegevens musicus/artiest in topsegment.
• Geestelijke bedienaar:

• de bijlage Gegevens geestelijke bedienaar.
• Arbeid in loondienst overig:

• de bijlage Gegevens vacaturevoorziening.

Geestelijk bedienaren

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de continuïteit en solvabiliteit van de 
religieuze of levensbeschouwelijke organisatie in Nederland voldoende zijn gewaarborgd:
• een verklaring over het betalingsgedrag door de Belastingdienst; en
• een door een accountant goedgekeurde jaarrekening van het afgesloten boekjaar; of
• een rapport van bevindingen van een accountant over de continuïteit en solvabiliteit van de 

organisatie; of
• een bankverklaring.

Afwachten van herstel en hervatting van arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands 
zeeschip of mijnbouwinstallatie op het continentaal plat

De IND beschouwt als bewijsmiddel dat de vreemdeling een arbeidsverleden aan boord van een 
Nederlands zeeschip of op het continentaal plat heeft:
• een arbeidsovereenkomst; en
• een werkgeversverklaring.

De IND beschouwt een toekenningsbeschikking van de uitkeringsinstantie op grond van de ZW als 
bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling:
• uit hoofde van zijn dienstbetrekking op grond van een door Nederland gesloten sociaal 

zekerheidsverdrag verzekerd is of is geweest voor de Nederlandse sociale verzekeringen; en
• recht heeft op een uitkering op grond van de ZW, die niet in het land van herkomst geldend kan 

worden gemaakt.

Het doorbrengen van verlof als de vreemdeling werkzaam is aan boord van een Nederlands 
zeeschip

De IND beschouwt een kopie van het monsterboekje als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de 
vreemdeling:
• een arbeidsverleden aan boord van een Nederlands zeeschip heeft van ten minste zeven jaar, 

waarin de totale duur van de onderbrekingen van de arbeid niet langer is dan achttien 
maanden;

• tijdens dat arbeidsverleden de verlofperioden geheel in Nederland heeft doorgebracht.

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling op het moment van 
indiening van de aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd gedurende ten 
minste nog één jaar beschikt over een arbeidsplaats aan boord van een Nederlands schip, 
waarmee hij zelfstandig en duurzaam over voldoende middelen van bestaan beschikt:
• een arbeidsovereenkomst; en
• een werkgeversverklaring.

Het doorbrengen van verlof als de vreemdeling werkzaam is op een mijnbouwinstallatie op het 
continentaal plat

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling op het moment van 
indiening van de aanvraag voor een verblijfsvergunning gedurende ten minste nog een jaar 
beschikt over een arbeidsplaats op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat, waarmee hij 
zelfstandig en duurzaam over voldoende middelen van bestaan beschikt:
• een arbeidsovereenkomst; en
• een werkgeversverklaring.
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Het zoeken van arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip of op een 
mijnbouwinstallatie op het continentaal plat

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling een ononderbroken 
arbeidsverleden van ten minste zeven jaar aan boord van een Nederlands zeeschip of op een 
mijnbouwinstallatie op het continentaal plat heeft:
• een arbeidsovereenkomst; en
• een werkgeversverklaring.

De IND beschouwt een toekenningsbeschikking van de uitkeringsinstantie op grond van de WW als 
bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling:
• uit hoofde van zijn dienstbetrekking op grond van een door Nederland gesloten sociaal 

zekerheidsverdrag verzekerd is of is geweest voor de Nederlandse sociale verzekeringen; en
• recht heeft op een uitkering op grond van de WW en dat deze niet in het land van herkomst 

geldend kan worden gemaakt.

Regeling internationaal handelsverkeer

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling tijdelijk arbeid 
verricht in het kader van de Regeling internationaal handelsverkeer:
• een beschikking van het UWV waaruit blijkt dat het traject voldoet aan de voorwaarden van de 

Regeling internationaal handelsverkeer, zoals neergelegd in artikel 1k van de BuWav; en
• een bewijs van aanmelding van de vreemdeling bij het UWV.

Intra-concern uitzendingen

De IND beschouwt een advies van het UWV dat ten behoeve van de vreemdeling is afgegeven als 
bewijsmiddel dat:
• met de aanwezigheid van de vreemdeling een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend; en
• dat de vreemdeling zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Arbeid op grond van een zetelovereenkomst

De IND beschouwt een verklaring van het Ministerie van BuZa als bewijsmiddel waaruit moet 
blijken dat de vreemdeling onder de werking valt van de Zetelovereenkomst tussen het Internatio-
naal Strafhof en het Gastland of onder de werking valt van de brief van 21 december 2007 van de 
Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties 
behorend bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betref-
fende de Zetel van het Speciale Tribunaal voor Libanon.

I

Paragraaf B6/2.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.4. Onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801 

Promovendi en onbezoldigd onderzoekers

De IND verstaat onder onderzoekers in de zin van richtlijn (EU) 2016/801 ook promovendi en 
onbezoldigd onderzoekers zoals bursalen en ontvangers van stipendia.

Onderzoekers kunnen voor twee verblijfsbeperkingen in aanmerking komen:
• als onderzoeker in de zin van richtlijn (EU) 2016/801; of
• als kennismigrant conform de gelijknamige regeling (zie hoofdstuk B6/2.3 Vc).

Gastovereenkomst

Uit een gastovereenkomst als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, Vb moet in ieder geval blijken dat 
aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
• het onderzoeksproject is goedgekeurd door de onderzoeksinstelling;
• de vreemdeling beschikt over een passend diploma van hoger onderwijs waarmee toegang 

bestaat tot een doctoraatprogramma; en
• de rechtsbetrekking en de arbeidsvoorwaarden van de vreemdeling zijn opgenomen in de 

gastovereenkomst.
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Ontbreken passend diploma hoger onderwijs

Een diploma van hoger onderwijs geeft toegang tot doctoraatprogramma’s om onderzoek te 
mogen doen in de zin van richtlijn (EU) 2016/801.
In afwijking hiervan kan een vreemdeling in aanmerking komen voor verblijf in Nederland om 
onderzoek (PHD) te verrichten en hiervoor een verblijfsvergunning te verkrijgen zonder al in het 
bezit te zijn van een passend diploma van hoger onderwijs, mits de erkende onderzoeksinstelling 
verklaart dat op individuele gronden is aangetoond dat de vreemdeling over het benodigde niveau 
beschikt.
De IND beschouwt deze vreemdeling als een student die in het bezit is van een passend diploma 
van hoger onderwijs, mits de erkende onderzoeksinstelling waarbij de student onderzoek gaat 
doen bereid is om hem voor dit doel toe te laten.
De vreemdeling die dan onderzoek mag verrichten en gelijktijdig een masterprogramma volgt, valt 
in dat geval onder de beleidsregels voor onderzoek in de zin van de richtlijn (EU) 2016/801.

Middelen van bestaan

In aanvulling op B1/4.3 beschouwt de IND de middelen van bestaan uit de volgende inkomens-
bronnen als zelfstandig in de zin van artikel 3.73 Vb:
• een inkomen uit een (studie)beurs, voor zover de vereiste premies en belastingen zijn 

afgedragen;
• een inkomen uit een stipendium, voor zover de vereiste premies en belastingen zijn afgedra-

gen;
• een inkomen uit periodieke betalingen uit sponsorgelden of op andere wijze, voor zover de 

vereiste premies en belastingen zijn afgedragen; of
• een op een ten name van de vreemdeling gestelde bankrekening in Nederland beschikbaar 

bedrag.

Mobiliteit binnen de Europese Unie van onderzoekers

Richtlijn (EU) 2016/801 maakt twee vormen van mobiliteit mogelijk voor onderzoekers en diens 
gezinsleden, te weten:
1. Kortetermijnmobiliteit, zoals opgenomen in artikel 3.3, vierde lid, Vb; en
2. Langetermijnmobiliteit, zoals opgenomen in artikelen 29 en 30 van richtlijn (EU) 2016/801, 

waarvoor de voorwaarden zijn opgenomen in artikel 3.33 Vb.

Binnen deze twee vormen van mobiliteit is een onderscheid te maken tussen:
• Uitgaande mobiliteit, waarbij de IND aan de vreemdeling een verblijfsvergunning regulier voor 

bepaalde tijd onder de beperking onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801 heeft verleend 
en Nederland de eerste lidstaat is; of

• Inkomende mobiliteit, waarbij aan de vreemdeling een verblijfsvergunning voor onderzoek in 
de zin van richtlijn (EU) 2016/801 is verleend door een andere lidstaat binnen de Europese Unie 
en Nederland de tweede lidstaat is.

1. Kortetermijnmobiliteit

Uitgaande mobiliteit

De erkende referent is verplicht om, indien de vreemdeling in het bezit is van een door de IND 
afgegeven verblijfsvergunning regulier voor onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801 en hij 
tevens onderzoek gaat verrichten in één of meerdere tweede lidstaten, uiterlijk vier weken voor 
aanvang van de uitgaande mobiliteit alle volgende informatie te melden bij de IND:
• De verwachte duur van de mobiliteit met de verwachte begin- en einddatum;
• In welke tweede lidstaat of lidstaten de vreemdeling onderzoek gaat verrichten; en
• Of de vreemdeling aansluitend terugkeert naar Nederland als eerste lidstaat en zo ja, wanneer 

hij verwacht terug te keren.

Inkomende mobiliteit

De IND verschaft na ontvangst van een kennisgeving, als bedoeld in artikel 4.47, eerste lid, Vb 
respectievelijk artikel 4.47 vierde lid Vb, desgevraagd een verblijfssticker waaruit het rechtmatig 
verblijf blijkt, mits aan de voorwaarden voor inkomende mobiliteit is voldaan:
• De vreemdeling is in het bezit van een geldige door een andere lidstaat van de Europese Unie 

afgegeven verblijfsvergunning voor onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801;
• De vreemdeling is in het bezit van een gastovereenkomst met de Nederlandse onderzoeksin-

stelling, als bedoeld in artikel 10 van richtlijn (EU) 2016/801;
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• De kennisgeving is voorzien van alle relevante stukken als genoemd in paragraaf B6/4.4 Vc 
ingediend door een hiertoe gemachtigde erkende onderzoeksinstelling in Nederland of de 
vreemdeling zelf;

• De mobiliteit is voor de duur van maximaal 180 dagen in een periode van 360 dagen en past 
binnen de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning zoals afgegeven door de eerste lidstaat;

• De vreemdeling gaat in Nederland onderzoek verrichten aan een krachtens artikel 2c van de Vw 
als referent erkende onderzoeksinstelling; en

• Er zijn geen bewijzen of ernstige en objectieve redenen om vast te stellen dat het verblijf van 
de vreemdeling andere doelen dient of zou dienen als bedoeld in artikel 3.3, zesde lid, Vb.

De gezinsleden van de vreemdeling hebben op grond van artikel 3.3, vierde lid, onder b, Vb het 
recht om de vreemdeling tijdens de inkomende kortetermijnmobiliteit te vergezellen. De onderzoe-
ker dient als referent de kennisgeving, zoals genoemd in artikel 30, tweede lid, juncto artikel 28, 
tweede lid, van richtlijn (EU) 2016/801, in voor diens gezinsleden.
De IND verschaft na ontvangst van een kennisgeving desgevraagd een verblijfssticker waaruit het 
rechtmatig verblijf blijkt, mits aan de voorwaarden voor inkomende mobiliteit is voldaan:
• De vreemdeling is, als gezinslid van de onderzoeker, in het bezit van een geldige door een 

andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven verblijfsvergunning;
• De kennisgeving is voorzien van alle relevante stukken als genoemd in paragraaf B6/4.4 Vc 

ingediend door de onderzoeker als referent;
• De mobiliteit is voor de duur van maximaal 180 dagen in een periode van 360 dagen en past 

binnen de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning zoals afgegeven door de eerste lidstaat; 
en

• Er zijn geen bewijzen of ernstige en objectieve redenen om vast te stellen dat het verblijf van 
de vreemdeling andere doelen dient of zou dienen als bedoeld in artikel 3.3, zesde lid, Vb.

Indien niet langer aan de voorwaarden voor inkomende kortetermijnmobiliteit wordt voldaan, 
maakt de IND bij de gemachtigde onderzoeksinstelling en/of de vreemdeling kenbaar dat het 
verblijfsrecht in kader van de inkomende kortetermijnmobiliteit is geëindigd. Hierop is artikel 62a, 
derde lid, Vw van toepassing.

2. Langetermijnmobiliteit

Uitgaande mobiliteit

De erkende referent is verplicht om uiterlijk vier weken voor aanvang van de uitgaande mobiliteit 
alle informatie te melden bij de IND zoals genoemd bij de uitgaande kortetermijnmobiliteit voor 
onderzoekers.

Inkomende mobiliteit

De erkende referent dient bij inkomende langetermijnmobiliteit als onderzoeker, namens de 
vreemdeling een aanvraag in bij de IND in voor een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd 
onder de beperking onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801. Om voor inwilliging in 
aanmerking te komen moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• De vreemdeling is in het bezit van een geldige door een andere lidstaat van de Europese Unie 

afgegeven verblijfsvergunning voor onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801;
• De vreemdeling is in het bezit van een gastovereenkomst met de Nederlandse onderzoeksin-

stelling, als bedoeld in artikel 10 van richtlijn (EU) 2016/801;
• De mobiliteit is voor de duur van meer dan 180 dagen en past binnen de geldigheidsduur van 

de verblijfsvergunning zoals afgegeven door de eerste lidstaat;
• De vreemdeling gaat in Nederland onderzoek verrichten aan een krachtens artikel 2c van de Vw 

als referent erkende onderzoeksinstelling; en
• Het onderzoeksprogramma bevat mobiliteitsmaatregelen in het kader waarvan de vreemdeling 

in Nederland onderzoek gaat verrichten.

De gezinsleden van de vreemdeling hebben op grond van artikel 30, derde en vierde lid van 
richtlijn (EU) 2016/801 het recht om de vreemdeling tijdens zijn mobiliteit te vergezellen.
De gezinsleden die de onderzoeker willen vergezellen, dienen bij inkomende langetermijnmobiliteit 
een aanvraag in bij de IND (zie hoofdstuk B7 Vc). De onderzoeker mag als referent de aanvraag 
voor diens gezinsleden indienen. Gelet op artikel 3.26 VV geldt dat erkende referenten als bedoeld 
in artikel 3.99, eerste lid, Vb ook de aanvraag ten behoeve van een gezinslid in mogen dienen. De 
als referent erkende onderzoeksinstelling mag derhalve de aanvraag indienen.
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J

Paragraaf B6/3.2.6 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3.2.6. Overplaatsing binnen een onderneming 

Op grond van artikel 3.1. derde lid, aanhef en onder n, VV luidt de arbeidsmarktaantekening op het 
verblijfsdocument: ‘Arbeid wegens overplaatsing binnen een onderneming en arbeid als zelfstan-
dige toegestaan, andere arbeid toegestaan met TWV’.

K

Paragraaf B8/3.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3.1. Beleidsregels 

De Commandant van de Koninklijke Marechaussee heeft dezelfde bevoegdheden als de Korpschef 
van de Nationale Politie voor zover indicaties van mensenhandel zich voordoen bij een vreemde-
ling.
EU-/EER onderdanen en Zwitserse onderdanen kunnen rechten ontlenen aan de in deze paragraaf 
neergelegde bepalingen voor zover zij geen rechten ontlenen aan het gemeenschapsrecht.
De IND onderscheidt drie verblijfsrechtelijke situaties met betrekking tot het tijdelijke verblijfsrecht 
van slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel:
1. de bedenktijd voor slachtoffers van mensenhandel;
2. de verblijfsvergunning voor slachtoffers van mensenhandel; en
3. de verblijfsvergunning voor getuige-aangevers van mensenhandel.

Ad 1. De bedenktijd

Aan vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel wordt op grond van artikel 8, onder k Vw een 
bedenktijd van maximaal drie maanden gegund, waarbinnen zij een beslissing moeten nemen of 
zij aangifte willen doen van mensenhandel of op andere wijze medewerking willen verlenen aan 
een strafrechtelijk opsporings- of vervolgingsonderzoek naar of berechting in feitelijke aanleg van 
een verdachte van mensenhandel, of dat zij hiervan afzien.
Reeds bij de geringste aanwijzing dat sprake is van mensenhandel en/of op voorspraak van de 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Opsporing (ISZW-DO), biedt de politie of 
KMar aan het vermoedelijke slachtoffer de bedenktijd aan.
Gedurende de bedenktijd schort de IND het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van 
mensenhandel uit Nederland op.
De periode van de bedenktijd is eenmalig en wordt niet verlengd.
De bedenktijd staat uitsluitend open voor vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland 
verblijven en:
• werkzaam zijn of zijn geweest in een situatie als strafbaar gesteld in artikel 273f WvSr;
• nog niet in Nederland werkzaam zijn geweest in een situatie die strafbaar is gesteld in artikel 

273f WvSr, maar wel mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel; of
• geen toegang tot Nederland hebben gehad, maar wel mogelijk slachtoffer zijn van mensenhan-

del waarbij de KMar, zo nodig in overleg met het OM, de bedenktijd aanbiedt bij de geringste 
aanwijzing van mensenhandel.

De bedenktijd staat niet open voor getuige-aangevers van mensenhandel.
De IND verleent de bedenktijd aan vreemdelingen die zich in vreemdelingenbewaring bevinden 
uitsluitend als het OM en de politie of KMar hiermee akkoord gaan.
Gedurende de periode van de bedenktijd moet het vermoedelijke slachtoffer zich maandelijks 
melden bij de regionale eenheid van de politie of KMar waar hij of zij administratief is onderge-
bracht.
De bedenktijd eindigt op het moment dat:
• de politie of KMar vaststelt dat het vermoedelijke slachtoffer tijdens de periode van de 

bedenktijd ‘met onbekende bestemming’ is vertrokken;
• het vermoedelijke slachtoffer gedurende de periode van de bedenktijd aangeeft af te zien van 

het doen van aangifte of het op andere wijze verlenen van medewerking aan een strafrechtelijk 
opsporings- of vervolgingsonderzoek naar of berechting in feitelijke aanleg van de verdachte;

• het vermoedelijke slachtoffer aangifte van mensenhandel heeft gedaan en het proces-verbaal 
heeft ondertekend, of op andere wijze medewerking heeft verleend aan een strafrechtelijk 
opsporings- of vervolgingsonderzoek naar of berechting in feitelijke aanleg van de verdachte; 
of
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• het vermoedelijke slachtoffer een aanvraag voor een verblijfsvergunning (anders dan op grond 
van deze paragraaf) indient.

Als de bedenktijd eindigt, heft de IND de opschorting van het vertrek op.

Ad 2. en 3. De verblijfsvergunning voor slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel

De IND merkt de kennisgeving van aangifte of het verlenen van medewerking aan het strafproces 
mensenhandel (Model M55) ambtshalve aan als een aanvraag tot het verlenen van een verblijfs-
vergunning, zodra deze door de politie of KMar is doorgestuurd naar de IND.

In aanvulling op artikel 3.48, derde lid, Vb wijst de IND de aanvraag tot het verlenen van de 
verblijfsvergunning niet af als de vreemdeling:
• een gevaar vormt voor de openbare orde, waarbij sprake is van een inbreuk op de openbare 

orde die rechtstreeks verband houdt met het feit waarvan aangifte is gedaan of anderszins 
medewerking is verleend; of

• niet beschikt over een geldig document voor grensoverschrijding.

De IND beslist op een aanvraag van een vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel binnen een 
streeftermijn van 24 uur nadat de aanvraag door de politie of KMar aan de IND is verzonden.

Ambtshalve verlening in de asielprocedure

De IND toetst ex nunc bij de ambtshalve beoordeling of de vreemdeling in aanmerking komt voor 
een verblijfsvergunning voor slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel.
De IND laat de ambtshalve beoordeling of de vreemdeling in aanmerking komt voor een verblijfs-
vergunning voor slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel achterwege als:
• de vreemdeling al in het bezit is van een verblijfsvergunning voor slachtoffers en getuige-

aangevers van mensenhandel; of
• de vreemdeling in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning voor slachtoffers en 

getuige-aangevers die is ingetrokken.

De IND beoordeelt ambtshalve of de vreemdeling in aanmerking komt voor een verblijfs-
vergunning voor slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel en wijst af als:
• de vreemdeling die stelt slachtoffer van mensenhandel te zijn (nog) geen aangifte heeft gedaan 

noch op andere wijze medewerking heeft verleend aan het strafrechtelijk opsporings- of 
vervolgingsonderzoek.

Slachtoffers die niet kunnen of willen meewerken

De IND kan aan een vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel op grond van artikel 3.48, eerste 
lid, onder d, Vb een verblijfsvergunning verlenen, als het vermoedelijke slachtoffer aantoont dat hij 
geen aangifte kan of wil doen of anderszins medewerking kan of wil verlenen aan de strafrechte-
lijke opsporing en vervolging van de mensenhandelaar in verband met:
• een ernstige bedreiging; en/of
• een medische of psychische beperking; en/of
• minderjarigheid.

In aanvulling op artikel 3.48, derde lid Vb wijst de IND de aanvraag tot verlening van de verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd van het vermoedelijke slachtoffer dat niet kan of wil 
meewerken niet af als het vermoedelijke slachtoffer:
• een gevaar vormt voor de openbare orde, waarbij sprake is van een inbreuk op de openbare 

orde die rechtstreeks verband houdt met het feit waar de vreemdeling slachtoffer van is; of
• niet beschikt over een geldig document voor grensoverschrijding.

L

Paragraaf B8/3.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3.3. Bewijsmiddelen 

De IND beschouwt een verklaring van de politie, de KMar of het OM als bewijsmiddel waaruit moet 
blijken dat de strafzaak, op basis waarvan de vreemdeling een verblijfsvergunning heeft gehad in 
het kader van het beleid over mensenhandel, nog loopt.

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit blijkt dat een vermoedelijk slachtoffer van mensen-
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handel geen aangifte kan of wil doen of geen medewerking kan of wil verlenen aan de strafrechte-
lijke opsporing en vervolging van de mensenhandelaar in verband met een ernstige bedreiging 
en/of een medische of psychische beperking en/of minderjarigheid:
• een verklaring van de politie of KMar waaruit blijkt dat er aanwijzingen zijn van mensenhandel 

en in ieder geval een van onderstaande drie verklaringen:
• een verklaring van de politie of KMar waaruit blijkt dat van de vreemdeling niet verwacht kan 

worden medewerking te verlenen aan het strafproces in verband met ernstige bedreigingen in 
Nederland door de mensenhandelaar. Als deze verklaring wordt overgelegd, wordt hiermee 
ook aannemelijk geacht dat betrokkene zich niet aan de bedreigingen kan onttrekken als hij zich 
zou vestigen in het land van herkomst, omdat mensenhandelbendes vrijwel altijd opereren 
over de grenzen heen; of

• een gedagtekend en ondertekend schriftelijk bewijs van een medische behandelaar(s), niet 
ouder dan zes weken op het moment waarop het bewijs overgelegd wordt, 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);

• welke medische klachten de vreemdeling heeft;
• welke gevolgen de genoemde klachten hebben voor de medewerking aan het strafproces; 

of
• een verklaring van de politie of KMar waaruit blijkt dat van de vreemdeling niet verwacht kan 

worden medewerking te verlenen aan het strafproces in verband met de minderjarigheid van 
de vreemdeling. Deze verklaring bevat een nadere en op het individuele geval toegespitste 
toelichting, waarin wordt ingegaan op de gevolgen die de minderjarigheid heeft voor de 
medewerking aan het strafproces. Van de minderjarigheid wordt enkel uitgegaan indien deze 
op grond van identificerende documenten, dan wel op grond van paragraaf C1/2.2 Vc is 
vastgesteld door de IND.

M

Paragraaf B8/3.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3.4 Afspraken ketenpartners 

Aanmelding bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel

De politie meldt aan het Coördinatiecentrum Mensenhandel:
• dat een vermoedelijk slachtoffer is aangetroffen;
• of het vermoedelijke slachtoffer gebruik wenst te maken van de periode van de bedenktijd; en
• dat een slachtoffer aangifte heeft gedaan of op andere wijze medewerking verleent of heeft 

verleend aan een strafrechtelijk opsporings- of vervolgingsonderzoek naar mensenhandel.

Het Coördinatiecentrum Mensenhandel is, ten behoeve van de landelijke rapportage aan de 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel, belast met de landelijke registratie van het aantal aange-
melde gevallen van vermoedelijke slachtoffers. Ook als het Coördinatiecentrum Mensenhandel 
niet betrokken is bij de opvang en huisvesting, moet de politie het vermoedelijke slachtoffer voor 
registratie bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel aanmelden.
Het verdient aanbeveling dat bij de voorbereiding van politieacties die gericht zijn op illegalen, 
expliciet aandacht is voor mensenhandel. Ook moeten voorbereidingen worden getroffen voor de 
opvang van mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Daarvoor kan voorafgaand aan de acties 
contact worden opgenomen met het Coördinatiecentrum Mensenhandel die de regionale 
netwerken kan inschakelen en contacten kan leggen met hulporganisaties in herkomstlanden van 
slachtoffers.

Opvang en huisvesting

Het Coördinatiecentrum Mensenhandel bemiddelt bij het zoeken naar opvang en schakelt na een 
melding van de politie de zorgcoördinator mensenhandel in de regio in. De zorgcoördinator is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van het vermoedelijke slachtoffer. Als in de regio 
nog niet is voorzien in zorgcoördinatie, blijft het Coördinatiecentrum Mensenhandel verantwoorde-
lijk voor de zorgcoördinatie. De beschikbare capaciteit bepaalt de plaatsing van het vermoedelijke 
slachtoffer. Als hoofdregel geldt dat in het belang van het onderzoek gedurende de periode van de 
bedenktijd opvang wordt gezocht binnen de politieregio.
De Korpschef wijst aanspreekpersonen aan binnen zijn korps die de contacten met de zorgcoördi-
nator onderhouden en centraal aanspreekbaar zijn binnen het opsporingsonderzoek.
Als het slachtoffer minderjarig is, dan moet in het gezag worden voorzien.
Voor het organiseren van eerste opvang buiten kantooruren kan de politie een beroep doen op de 
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regionale opvangvoorzieningen en noodbedden. Plaatst de politie het vermoedelijke slachtoffer 
buiten kantooruren, dan meldt de politie dit met spoed aan het Coördinatiecentrum Mensenhan-
del. Vervolgens beoordeelt het Coördinatiecentrum Mensenhandel of de opvangfaciliteit geschikt 
is voor een langere tijd.
Na afgifte van de verblijfsvergunning kan het slachtoffer zich voor vervolgopvang wenden tot:
• de zorgcoördinator in de regio waar hij of zij verblijft; of
• als geen zorgcoördinator beschikbaar is, tot het Coördinatiecentrum Mensenhandel.

Vervolgopvang op een andere locatie kan aangewezen zijn, als de opvanglocatie die in de periode 
van de bedenktijd werd geboden niet geschikt is voor een langduriger verblijf.

Kosten van levensonderhoud

Nadat is vastgesteld dat het vermoedelijke slachtoffer bedenktijd wenst voor het overwegen tot het 
doen van aangifte, verstrekt de politie het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen 
bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb) aan het vermoedelijke slachtoffer. De politie vult voor 
de verzending de verklaring op de tweede bladzijde van het aanvraagformulier in. De politie 
voorziet het aanvraagformulier van een stempel. Het aanvraagformulier wordt eenmalig verstrekt 
en is geldig gedurende de drie maanden bedenktijd.

Medische bijstand en rechtshulp

De zorgcoördinator is eindverantwoordelijk voor de opvang van het vermoedelijke slachtoffer. De 
zorgcoördinator draagt er zorg voor dat het vermoedelijke slachtoffer in staat wordt gesteld zich 
medisch te laten onderzoeken en zich zo nodig te laten behandelen. Met het oog op de mogelijke 
latere afgifte van een verblijfsvergunning moet een tbc-onderzoek onderdeel uitmaken van dit 
medisch onderzoek.
De zorgcoördinator draagt er zorg voor dat het slachtoffer goed wordt geïnformeerd over de 
juridische consequenties van het doen van aangifte of het op andere wijze verlenen van medewer-
king aan een strafrechtelijk opsporings- of vervolgingsonderzoek naar of berechting in feitelijke 
aanleg van de verdachte. Als het noodzakelijk blijkt om voor het geven van juridisch advies 
gedurende de periode van de bedenktijd een rechtshulpverlener in te schakelen, ontvangt de 
rechtshulpverlener hiervoor de gebruikelijke financiering van de Raad voor Rechtsbijstand.

N

Paragraaf B9/10 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

10. Na verblijf als slachtoffer van mensenhandel die hiervan geen aangifte kan of wil 
doen 

De IND verleent een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd onder de beperking ‘niet-tijdelijke 
humanitaire gronden’ op grond van artikel 3.51, eerste lid, aanhef en onder h, Vb, als:
• het slachtoffer aantoont dat de dreiging op grond waarvan de verblijfsvergunning is verleend 

voortduurt, waardoor het slachtoffer geen medewerking kan verlenen aan het strafproces; of
• uit recente medische informatie blijkt dat een fysieke of psychische aandoening het slachtoffer 

(nog steeds) in de weg staat om medewerking te verlenen aan het strafproces; of
• het slachtoffer op het moment van de aanvraag minderjarig is en uit een recente verklaring van 

de politie of KMar blijkt dat van de vreemdeling (nog steeds) niet verwacht kan worden 
medewerking te verlenen aan het strafproces in verband met diens minderjarigheid.

De IND verleent een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘niet-
tijdelijke humanitaire gronden’ op grond van artikel 3.51, eerste lid, aanhef en onder k, Vb, als:
• de vreemdeling ten minste één jaar in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning als 

slachtoffer van mensenhandel die hiervan om zwaarwegende redenen geen aangifte kan of wil 
doen of anderszins geen medewerking kan of wil verlenen aan de strafrechtelijke opsporing en 
vervolging van de mensenhandelaar; en

• geen sprake meer is van een ernstige bedreiging, een fysieke of psychische beperking of 
minderjarigheid, waardoor het slachtoffer geen medewerking kan verlenen aan het strafproces; 
en

• er sprake is van een combinatie van klemmende redenen van humanitaire aard, die recht-
streeks verband houden met mensenhandel, waardoor van de vreemdeling niet gevergd kan 
worden dat hij Nederland verlaat.
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Paragraaf B9/12 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

12. Na verblijf als slachtoffer of slachtoffer-aangever van mensenhandel 

Op grond van artikel 3.51, eerste lid, aanhef en onder k, Vb verleent de IND de verblijfsvergunning 
aan de vreemdeling bedoeld in artikel 3.48, eerste lid, aanhef en onder a en b, Vb, als de vreemde-
ling aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
1. de officier van justitie besluit tot vervolging over te gaan ter zake van het strafbare feit waarvan 

aangifte is gedaan en dat heeft geleid tot verlening van de verblijfsvergunning op grond van 
artikel 3.48, eerste lid, aanhef en onder a of b, Vb;

2. er loopt een strafzaak en het slachtoffer verblijft drie jaar onafgebroken op basis van een 
verblijfsvergunning op grond van het beleid inzake mensenhandel in Nederland.

Ad 1 en 2

Een vervolgingsbeslissing is voldoende, als mensenhandel een onderdeel vormt van de tenlaste-
legging.

Als de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning op één van de gronden 
die onder 1 en 2 zijn beschreven, verleent de IND een verblijfsvergunning als de vreemdeling heeft 
onderbouwd dat op grond van bijzondere individuele omstandigheden die rechtstreeks verband 
houden met mensenhandel, niet kan worden gevergd dat hij Nederland verlaat.
De IND betrekt in elk geval de volgende factoren bij de beoordeling of van de vreemdeling kan 
worden gevergd dat hij Nederland verlaat:
• risico van represailles ten opzichte van de vreemdeling en zijn familie en de mate van 

bescherming daartegen die de autoriteiten in het land van herkomst bereid en in staat zijn te 
bieden;

• risico van vervolging in het land van herkomst, bijvoorbeeld op grond van prostitutie; en
• de mogelijkheden van sociale en maatschappelijke herintegratie in het land van herkomst.

P

Paragraaf B9/18.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

18.2. Verblijfsspecifiek 

Oud-Nederlanders geboren en getogen in Nederland

De IND beschouwt een geboorteakte als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling 
geboren is in Nederland.

Buiten Nederland geboren meerderjarige oud-Nederlanders

De IND beschouwt een geldig Nederlands document voor grensoverschrijding als bewijsmiddel 
waaruit moet blijken dat de vreemdeling niet woont in het land waarvan hij onderdaan is.

Oud-Nederlanders o.g.v. artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d en f, RWN

De IND beschouwt een geldig Nederlands document voor grensoverschrijding dat door Nederland 
wordt erkend als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling meerderjarig is.
De IND beschouwt een besluit tot intrekking van het Nederlanderschap als bewijsmiddel waaruit 
moet blijken dat de vreemdeling het Nederlanderschap heeft verloren omdat hij na de totstandko-
ming van zijn naturalisatie heeft nagelaten al het mogelijke te doen om zijn oorspronkelijke 
nationaliteit te verliezen.
De IND beschouwt een afschrift uit de BRP waaruit blijkt dat de vreemdeling is ingeschreven als 
ingezetene, als bewijsmiddel waaruit blijkt dat de vreemdeling zijn hoofdverblijf in Nederland 
heeft.
De IND beschouwt een besluit tot intrekking van het Nederlanderschap als bewijs dat de aanvraag 
binnen twee jaar na intrekking van het Nederlanderschap is ingediend.

Oud-Nederlanders o.g.v. artikel 15, eerste lid, aanhef en onder b, RWN

De IND beschouwt een geldig document voor grensoverschrijding dat door Nederland wordt 
erkend als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling meerderjarig is.
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De IND beschouwt een verklaring van afstand van de Nederlandse nationaliteit als bewijsmiddel 
waaruit moet blijken dat de vreemdeling het Nederlanderschap heeft verloren.
De IND beschouwt een afschrift uit de BRP waaruit blijkt dat de vreemdeling is ingeschreven als 
ingezetene, als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling zijn hoofdverblijf in 
Nederland heeft.
De IND beschouwt een afschrift uit de BRP waarin de datum is opgenomen waarop afstand is 
gedaan van de Nederlandse nationaliteit als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling 
de aanvraag heeft ingediend binnen twee jaar nadat door de vreemdeling afstand is gedaan van 
het Nederlanderschap.

Remigratie en terugkeeroptie op grond van artikel 8 Remigratiewet

De IND beschouwt een afschrift van de beschikking van de SVB, waarin het recht op de basisvoor-
zieningen of de remigratievoorzieningen is toegekend en waarin de vertrekdatum van de vreemde-
ling is vermeld, als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling de aanvraag heeft 
ingediend binnen één jaar na remigratie uit Nederland met toepassing van de Remigratiewet.

Terugkeeroptie minderjarige vreemdelingen

De IND beschouwt een geldig Nederlands document voor grensoverschrijding als bewijsmiddel 
waaruit moet blijken dat de vreemdeling minderjarig is.

Verblijfsvergunning na overlijden referent

De IND beschouwt een afschrift van de overlijdensakte als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat 
de huwelijks- of (geregistreerd) partner, ouder, adoptie- of pleegouder van de vreemdeling is 
overleden.

Verblijfsvergunning na medische behandeling

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de medische behandeling van de 
vreemdeling voor ten minste één jaar noodzakelijk is:
• een door de medische behandelaars van de vreemdeling volledig ingevulde en ondertekende 

‘Bijlage bewijs omtrent medische situatie vreemdeling’, die niet ouder is dan zes weken;
• een door de vreemdeling zelf volledig ingevulde en ondertekende ‘Bijlage toestemmingsverkla-

ring medische gegevens’ die niet ouder is dan zes maanden; en
• relevante medische gegevens zoals beschreven in paragraaf A3/7.1 Vc.

Bijzondere individuele omstandigheden

De IND beschouwt als bewijsmiddel van huiselijk geweld:
• recente bescheiden van de politie, waarbij bij de politie aannemelijk gemaakt moet zijn dat het 

huiselijk geweld heeft plaatsgevonden; óf
• een recente verklaring van de politie of het OM dat het OM ambtshalve vervolging tegen de 

dader heeft ingesteld.

In combinatie met recente medische informatie van de (vertrouwens)arts of een recente verklaring 
van een andere hulpverlener of recente gegevens over verblijf in de opvang of andere objectieve 
gegevens uit betrouwbare bron, waaruit voldoende moet blijken dat het huiselijk geweld heeft 
plaatsgevonden.

De IND beschouwt ook als bewijsmiddel van huiselijk geweld:
• de beschikking waaruit blijkt dat het huwelijk door de Nederlandse rechter nietig is verklaard 

omdat het huwelijk onder dwang is gesloten zoals bedoeld in artikel 1:71 lid 1 BW.

Slachtoffer mensenhandel

De IND beschouwt de dagvaarding of een andere verklaring van het OM als bewijsmiddel waaruit 
blijkt dat het OM tot vervolging overgaat ter zake van het strafbare feit waarvan aangifte is gedaan.

De IND beschouwt een verklaring van de politie, KMar of het OM als bewijsmiddel waaruit moet 
blijken dat de strafzaak, op basis waarvan de vreemdeling een verblijfsvergunning heeft gehad in 
het kader van het beleid op het gebied van mensenhandel, nog loopt.

De IND beschouwt een verklaring van de politie of KMar als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat 
van de vreemdeling nog steeds niet verwacht kan worden medewerking te verlenen aan het 
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strafproces, omdat de ernstige bedreigingen in Nederland door de mensenhandelaar voortduren.
De IND beschouwt medische informatie als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat er nog steeds 
sprake is van een fysieke of psychische aandoening die aan het verlenen van medewerking aan het 
strafproces in de weg staat. De medische informatie moet afkomstig zijn van een behandelaar die 
in het register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg of in het register van het Neder-
lands Instituut van Psychologen is ingeschreven.

De IND beschouwt een verklaring van de politie of KMar als bewijsmiddel waaruit blijkt dat van de 
vreemdeling nog steeds niet verwacht kan worden medewerking te verlenen aan het strafproces in 
verband met de minderjarigheid van de vreemdeling. De IND beschouwt een geldig document 
voor grensoverschrijding als bewijsmiddel waaruit blijkt dat de vreemdeling op het moment van 
de aanvraag minderjarig is. Als de vreemdeling op grond van artikel 3.72 Vb wordt vrijgesteld van 
het vereiste om te beschikken over een geldig document voor grensoverschrijding, dan dient hij 
zijn minderjarigheid met andere bewijsmiddelen te onderbouwen. Daarbij wordt betrokken of 
sprake is van bewijsnood.

Getuige-aangever mensenhandel

De IND beschouwt een afschrift van de rechterlijke uitspraak in de strafzaak als bewijsmiddel 
waaruit moet blijken dat de strafzaak heeft geleid tot een onherroepelijke veroordeling voor 
mensenhandel.

Privéleven als bedoeld in artikel 8 EVRM

De IND beschouwt bewijsstukken waaruit de banden met Nederland en de intensiteit daarvan 
blijken als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling privéleven heeft opgebouwd in 
Nederland.

Plaatsing in een pleeggezin of instelling op verzoek van een ander land op grond van het Haags 
Kinderbeschermingsverdrag 1996

De IND beschouwt de instemmingsverklaring van de Nederlandse Centrale autoriteit als bewijs-
middel dat de Nederlandse Centrale autoriteit heeft ingestemd met de plaatsing van de vreemde-
ling in een pleeggezin of instelling in Nederland.
De IND beschouwt het instemmingsbesluit van de Centrale autoriteit van het land van herkomst 
van de vreemdeling als bewijsmiddel dat de Centrale autoriteit van het land van herkomst van de 
vreemdeling heeft besloten om in te stemmen met de plaatsing van de vreemdeling in een 
pleeggezin of instelling in Nederland.
De IND beschouwt een verklaring van de Nederlandse Centrale autoriteit als bewijsmiddel dat de 
vreemdeling niet meer zal kunnen terugkeren naar de oorspronkelijke gezinssituatie en tot zijn 
18de jaar in een pleeggezin of instelling zal gaan verblijven.
De IND beschouwt een verklaring van de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst als 
bewijsmiddel dat het gezag over de vreemdeling is geregeld.

Q

Paragraaf B11/2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.2. Vermogende vreemdeling (buitenlandse investeerder) 

In aanvulling op artikel 3.29a, tweede lid, Vb verleent de IND de verblijfsvergunning aan de 
vreemdeling als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. de vreemdeling investeert een bedrag van minimaal € 1.250.000 in een in Nederland geves-

tigd(e):
a. innovatieve onderneming;
b. contractueel samenwerkingsverband dat investeert in één of meerdere innovatieve 

onderneming(en);
c. fonds dat volgens het Ministerie van Economische Zaken past binnen de SEED regeling; of
d. participatiefonds dat is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Participatiemaat-

schappijen (NVP).
2. het te investeren bedrag is gestort op een bankrekening van een Nederlandse bank of een bank 

van een EU-lidstaat met een vestiging in Nederland die onder toezicht staan van De Nederland-
sche Bank;

3. de investering heeft volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een toege-
voegde waarde voor de Nederlandse economie;

4. de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) heeft aangegeven dat de vreemdeling niet 
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gekoppeld kan worden aan een verdachte transactie en
5. niet is gebleken dat de vreemdeling investeert in onroerend goed voor bewoning.

Ad 1 en 3

De RVO adviseert de IND of de investering in een innovatieve onderneming (voorwaarde 1 sub a) 
of de investering in een contractueel samenwerkingsverband (voorwaarde 1 sub b) een toege-
voegde waarde heeft voor de Nederlandse economie.
1. Een investering door de vermogende vreemdeling (buitenlandse investeerder) in een (innova-

tieve) onderneming.
De toets door RVO bestaat uit de volgende onderdelen:
A. Primaire toets Vereist: J J J, anders volgt negatief advies
Algemene criteria voor de investering in een onderneming
De onderneming is ingeschreven bij de J/N
Nederlandse Kamer van Koophandel.
Aard investering(sovereenkomst) is positief voor J/N
de Nederlandse economie.
De continuïteit van de onderneming na de J/N
investering is aangetoond.

B. Secundaire toets Vereist: minimaal twee keer J anders volgt negatief advies
Criteria voor de effecten van de investering
Arbeidscreatie minimaal 10 fte J/N

(exclusief aanvrager)
binnen 5 jaar, waarvan
60% binnen 3 jaar

Innovativiteit: Er is sprake van J/N
innovativiteit bij
aanwezigheid van
minstens één van
onderstaande drie
aspecten 1. Het product
of de dienst is nieuw
voor Nederland. 2. Er
is sprake van nieuwe
technologie bij
productie, distributie,
marketing. 3. Er is
sprake van een
innovatieve
organisatorische opzet
en werkwijze. Hierbij
kan worden gedacht aan
bijvoorbeeld (niet
uitputtend opgesomd): -
Activiteiten die in het
kader van het
Topsectorenbeleid
worden gestimuleerd. -
Zelf ontwikkelde nieuwe
producten of diensten.
- Originele aanpak
energiebesparing. -
Originele aanpak
duurzaamheidsproblematiek.
- Slimme en
creatieve aanpassingen
of combinaties ten
behoeve van
sectoroverschrijdende
toepassingen. - Nieuwe
product-marktcombinaties.
- Creatieve of
vernieuwende
marktbenadering. -
Sociale innovatie. -
Introductie
maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

Niet-financiële inbreng Er is sprake van J/N
van de vreemdeling in toegevoegde waarde als
de onderneming de investeerder aan één

of meer van
onderstaande aspecten
voldoet: - Actief
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oprichter/eigenaar met
voor de onderneming
relevante opleiding op
masterniveau of hoger
(diploma vereist en IDW
erkende opleiding) -
Actief
oprichter/eigenaar en
tenminste vijf jaar
(aantoonbare)
uitgebreide
ondernemerschapservaring 
- Actief
oprichter/eigenaar en
tenminste vijf jaar
(aantoonbare) relevante
werkervaring op senior
niveau - Actief
oprichter/eigenaar die
tenminste vijf
(aantoonbare)
handelspartners of
opdrachtgevers inbrengt

De beoogde investering heeft toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie als alle 
delen van onderdeel A positief worden beoordeeld en ten minste twee van onderdeel B positief 
worden beoordeeld.

2. Een investering in een contractueel samenwerkingsverband dat investeert in één of meerdere 
innovatieve ondernemingen.
De toets door RVO bestaat uit de volgende onderdelen:
• Een check of het contractueel samenwerkingsverband staat ingeschreven in het handelsre-

gister van de Kamer van Koophandel.
• Het beoordelen van het contractueel samenwerkingsband en de ondernemingen waarin 

wordt geïnvesteerd. Daarbij wordt getoetst volgens het bovenstaand toetsingskader voor 
investering in een onderneming.

• Er wordt beoordeeld naar rato van de inbreng van de vermogende vreemdeling (buiten-
landse investeerder).

3. De investering in een fonds dat volgens het Ministerie van Economische Zaken past binnen de 
SEED regeling heeft toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.

4. De investering in een participatiefonds dat is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van 
Participatiemaatschappijen heeft toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.

Ad 4.

De IND vraagt -ten behoeve van de FIU-toets- de vreemdeling om toestemming om onderzoek te 
laten verrichten in het buitenland of dat het vermogen waaruit geïnvesteerd wordt een mogelijk 
criminele herkomst heeft.
De IND wijst de aanvraag om een verblijfsvergunning af als de vreemdeling geen toestemming 
geeft.
De IND verzoekt de te toetsen of ten aanzien van de vreemdeling verdacht verklaarde transacties 
bekend zijn.
De IND verstrekt daartoe de volgende gegevens aan de FIU:
• persoonsgegevens van de vreemdeling; en
• gegevens omtrent het te investeren vermogen.

De IND verleent de verblijfsvergunning niet of trekt deze in als de FIU meldt dat gebleken is dat de 
vreemdeling betrokken is bij één, of meerdere, als verdacht verklaarde transactie(s). Als de FIU 
meldt dat geen informatie uit het land van herkomst of het land van bestendig verblijf kan worden 
verkregen met betrekking tot het vermogen van de vreemdeling, wordt de verblijfsvergunning 
evenmin verleend.

Ad 5.

De IND verleent de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd niet of trekt deze in als de 
vreemdeling investeert in onroerend goed voor bewoning.

Middelen van bestaan

Als de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning regulier voor 
bepaalde tijd onder de beperking: ‘vermogende vreemdeling’ neemt de IND aan dat de vreemde-
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ling zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan.

R

Paragraaf B11/2.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.3. Het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst 

Artikel 3.31b Vb geeft de bevoegdheid een verblijfsvergunning te verlenen aan de vreemdeling op 
wie artikel 13 Besluit 1/80 van toepassing is, als:
• diens huwelijk of geregistreerd partnerschap met een hoofdpersoon met niet-tijdelijk verblijfs-

recht na drie jaar is ontwricht of ontbonden;
• de vreemdeling op grond van dat huwelijk of geregistreerd partnerschap was toegelaten; en
• de vreemdeling één jaar direct voorafgaande aan ontwrichting van het huwelijk of geregis-

treerd partnerschap rechtmatig verblijf had als bedoeld in artikel 8, onder a, Vw.

De IND verleent de verblijfsvergunning als aan de in artikel 3.31b Vb opgenomen voorwaarden is 
voldaan.

S

Paragraaf C1/3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3. De procedure bij intrekking van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of 
onbepaalde tijd 

Voornemen in de intrekkingsprocedure

De voornemenprocedure bij intrekking van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of 
onbepaalde tijd, is dezelfde als de voornemenprocedure zoals die wordt gevolgd in de verlengde 
asielprocedure. Paragraaf C1/2.10 is van overeenkomstige toepassing.
Als de IND ook voornemens is om de vreemdeling een inreisverbod op te leggen, dan maakt de 
IND dit eveneens kenbaar in het voornemen tot intrekking van de verblijfsvergunning asiel voor 
bepaalde of onbepaalde tijd. Indien de IND het in het kader van een onderzoek naar de toepasbaar-
heid van artikel 1F Vluchtelingenverdrag noodzakelijk acht om de vreemdeling hierover vooraf-
gaand aan het voornemen tot intrekking van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of 
onbepaalde tijd te horen, wordt dit gehoor uitgevoerd door een ambtenaar van de IND, die 
gespecialiseerd is in de materie van artikel 1F Vluchtelingenverdrag.

Het intrekkingsgehoor

Het gehoor als bedoeld in artikel 41, tweede lid, Vw wordt aangeduid als het intrekkingsgehoor.
Artikel 38 Vw en artikel 3.109a Vb en de beleidsregels in paragraaf C1/2.9 Vc onder ‘algemeen’ zijn 
van overeenkomstige toepassing bij het intrekkingsgehoor.
Voorafgaand aan het intrekkingsgehoor beoordeelt de IND of een goede communicatie kan 
worden gewaarborgd zonder de diensten van een tolk (zie artikel 3.109a, eerste lid, Vb). Daartoe 
neemt de IND, als dit mogelijk is, contact op met de vreemdeling. Als een goede communicatie 
zonder de diensten van een tolk niet gewaarborgd is, dan neemt de IND het intrekkingsgehoor af 
met behulp van een tolk.
De IND stelt de vreemdeling tijdens het intrekkingsgehoor in de gelegenheid om zijn zienswijze op 
het voornemen tot intrekking van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd 
mondeling toe te lichten.
Bij de intrekking van een afgeleide verblijfsvergunning op grond van artikel 32, eerste lid en onder 
e, Vw stelt de IND de vreemdeling in het intrekkingsgehoor in de gelegenheid om zelfstandige 
asielgronden naar voren te brengen (zie paragraaf C2/10.6).
De IND geeft de vreemdeling een termijn van twee weken om schriftelijk op het rapport van het 
intrekkingsgehoor te reageren. Paragraaf C1/2.10 Vc is van toepassing op een verzoek van de 
vreemdeling aan de IND om uitstel voor het indienen van een reactie op het rapport van het 
intrekkingsgehoor. Aan de vreemdeling wordt een formulier verzonden, waarin wordt gevraagd of 
hij kan bevestigen dat de inhoud van het verslag een correcte afspiegeling van het intrekkingsge-
hoor vormt. Als de vreemdeling weigert te bevestigen dat de inhoud van het verslag een correcte 
afspiegeling van het intrekkingsgehoor vormt, kan hij redenen aangeven waarom hij weigert. De 
redenen voor deze weigering worden in zijn dossier opgenomen, samen met de correcties en 
aanvullingen op het gehoor. Die weigering belet de IND niet om een besluit tot intrekking van de 
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd te nemen. De IND gaat in het besluit in 
op de door de vreemdeling aangevoerde redenen voor zijn weigering.
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Als de vreemdeling niet verschijnt voor het intrekkingsgehoor is C1/2.3 van overeenkomstige 
toepassing.
De IND past de beleidsregels omtrent het intrekkingsgehoor overeenkomstig toe bij andere 
gehoren die de IND afneemt in het kader van de (beoordeling van de mogelijkheid tot) intrekking 
van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Beschikking in de intrekkingsprocedure

Paragraaf C1/2.11 Vc onder ‘wijze van bekendmaken’ en ‘de beschikking in de verlengde asielpro-
cedure’ is van overeenkomstige toepassing.
Als de vreemdeling uitsluitend een adres in het buitenland heeft, stuurt de IND de beschikking 
door tussenkomst van de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in dat land 
naar het buitenlandse adres van de vreemdeling.

Verlopen verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd

Indien de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is verlopen en er is 
geen aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd of verlening 
van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd ingediend, beziet de IND of aanleiding 
bestaat om de internationale beschermingsstatus te beëindigen. Voor deze procedure wordt 
verwezen naar C5/2 (en C2/10.1 en C2/10.4).

T

Paragraaf C2/3.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3.2. Artikel 29 eerste lid, aanhef en onder a Vw, vluchtelingschap 

Algemeen

Artikel 1A van het Vluchtelingenverdrag geeft aan welke vreemdeling ‘vluchteling’ is. Het 
aanmerken als vluchteling is niet afhankelijk van een beoordeling door een individuele staat. Het 
Vluchtelingenverdrag kent geen verplichting om een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te 
verlenen. De verplichting om een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen is wel 
geregeld in artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a, Vw in combinatie met artikel 3.105c, Vb.
De IND houdt bij de beoordeling van de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor 
bepaalde tijd van een alleenstaande minderjarige vreemdeling rekening met de paragrafen 213 tot 
en met 219 van het Handboek van de UNHCR.

De uitsluitingsgronden van het Vluchtelingenverdrag

Het Vluchtelingenverdrag is niet van toepassing op personen, zoals beschreven in de artikelen 1D 
tot en met 1F van het Vluchtelingenverdrag, verder de ‘uitsluitingsgronden’. De IND verleent aan 
de vreemdeling geen verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, als één van deze uitsluitings-
gronden zich voordoet.

Artikel 1D van het Vluchtelingenverdrag

De IND verleent de vreemdeling geen verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van 
het artikel 29, eerste lid aanhef en onder a, Vw indien hij onder artikel 1D van het Vluchtelingenver-
drag valt. Artikel 1D van het Vluchtelingverdrag heeft betrekking op het genieten van bescherming 
door of bijstand van andere organen of instellingen van de VN dan de UNHCR.
Artikel 1D Vluchtelingenverdrag is in de huidige praktijk van toepassing op de staatloze Palestijnse 
vreemdeling die onder het mandaat valt van de United Nations Relief and Works Agency (verder: 
UNRWA).
Dit artikel beperkt zich niet tot de situatie van staatloze Palestijnse vreemdelingen. Er zijn andere 
vergelijkbare situaties denkbaar.
De IND verleent de vreemdeling een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van het 
artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a, Vw:
• als de bescherming van of bijstand aan de vreemdeling door andere organen of instellingen 

van de VN dan de UNHCR om welke reden ook is opgehouden; én
• de positie van de vreemdeling niet definitief is geregeld in overeenstemming met de desbetref-

fende resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De IND oordeelt dat er geen sprake is van ophouden van bescherming of bijstand:
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• op grond van het enkele feit dat de vreemdeling zich bevindt buiten het gebied waarin het 
UNRWA werkzaam is; of,

• in het geval van vrijwillig vertrek van de vreemdeling uit dat gebied.

De IND past dan de uitsluitingsgrond artikel 1D toe.
De bescherming of bijstand door de UNRWA van de staatloze Palestijnse vreemdeling is beëindigd 
indien sprake is van een of meerdere van de volgende situaties:
a. in geval van opheffing van het orgaan of van de instelling die de bescherming of de bijstand 

verleent;
b. in geval van de onmogelijkheid voor dat orgaan of die instelling om zijn opdracht te volbren-

gen;
c. indien de staatloze Palestijnse vreemdeling niet langer de bescherming of bijstand kan 

inroepen om een reden die buiten zijn invloed ligt en onafhankelijk is van zijn wil en deze 
omstandigheid hem dwingt dat gebied te verlaten en hem op die manier belet de door het 
UNRWA verleende bescherming of bijstand te genieten.

Ad c.

De IND gaat na of de staatloze Palestijnse vreemdeling gedwongen werd het betreffende gebied te 
verlaten. Hiervan is sprake als wordt voldaan aan één van beide hieronder genoemde voorwaar-
den:
• de staatloze Palestijnse vreemdeling bevond zich persoonlijk in een situatie van ernstige 

onveiligheid zodat voldaan is aan de voorwaarde inzake het ophouden van de bescherming;
• het is voor het UNRWA onmogelijk de staatloze Palestijnse vreemdeling in dat gebied 

levensomstandigheden te bieden die stroken met de opdracht waarmee de UNWRA belast is 
zodat voldaan is aan de voorwaarde inzake het ophouden van de bijstand.

In het kader van de eerste voorwaarde beoordeelt de IND op individuele basis of:
• de staatloze Palestijnse vreemdeling binnen het gebied waar de UNRWA mandaat heeft, 

gegronde vrees heeft voor vervolging of daden als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onder b, 
Vw; en, voor zover dit het geval is,

• hij tegen de actor(en) van deze daden bescherming van de UNRWA kan inroepen of deze 
bescherming nog steeds krijgt.

Indien de uitsluitingsgrond artikel 1D niet (langer) van toepassing is en de vreemdeling zich niet 
schuldig heeft gemaakt aan handelingen als bedoeld in de uitsluitingsgrond artikel 1F van het 
Vluchtelingenverdrag, zijn de bepalingen van het Vluchtelingenverdrag van toepassing. De IND 
verleent in dat geval een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29 eerste 
lid, aanhef en onder a, Vw aan de staatloze Palestijnse vreemdeling.

Artikel 1E van het Vluchtelingenverdrag

De IND past artikel 1E van het Vluchtelingenverdrag niet toe als uitsluitingsgrond.

Artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag

De bepalingen van het Vluchtelingenverdrag zijn op grond van artikel 1F van dat verdrag niet van 
toepassing op een vreemdeling ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn om te veronderstellen 
dat de vreemdeling oorlogsmisdrijven of andere ernstige misdrijven heeft gepleegd. De IND 
verleent in dat geval de vreemdeling geen verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (zie 
paragraaf C2/7.10.2 Vc).

Groepsvervolging

Er is sprake van groepsvervolging, als in een land van herkomst een groep vreemdelingen 
systematisch wordt blootgesteld aan vervolging wegens een van de gronden van artikel 1A 
Vluchtelingenverdrag.
Situaties waarin sprake is van groepsvervolging worden opgenomen in het landgebonden beleid. 
Ook voor de vreemdeling die zich beroept op groepsvervolging geldt het individualiseringsver-
eiste. De vreemdeling moet aannemelijk maken dat hij behoort tot de groep vreemdelingen voor 
wie groepsvervolging wordt aangenomen.

Risicogroepen

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid kan een bevolkingsgroep als risicogroep aanwijzen 
als blijkt dat vervolging van vreemdelingen behorend tot deze bevolkingsgroep in het land van 
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herkomst voorkomt. Het hoeft daarbij niet te gaan om systematische vormen van vervolging van 
een bevolkingsgroep. Ook als de vervolging een meer incidenteel karakter heeft, kan de Staatsse-
cretaris van Justitie en Veiligheid een bevolkingsgroep aanwijzen als risicogroep.
De vreemdeling die behoort tot een bevolkingsgroep die in het landgebonden beleid door de 
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is aangewezen als een risicogroep, kan indien er sprake 
is van geloofwaardige en individualiseerbare verklaringen, met geringe indicaties aannemelijk 
maken dat zijn problemen die verband houden met één van de vervolgingsgronden leiden tot een 
gegronde vrees voor vervolging. Het individualiseringsvereiste blijft van toepassing op de 
vreemdeling, die behoort tot een risicogroep.

Discriminatie

De IND merkt discriminatie van de vreemdeling door de autoriteiten en door medeburgers aan als 
daad van vervolging, als de vreemdeling vanwege de discriminatie zo ernstig wordt beperkt in zijn 
bestaansmogelijkheden dat hij onmogelijk op maatschappelijk en sociaal gebied kan functioneren.
Discriminatie van de vreemdeling in het land van herkomst kan leiden tot uitsluiting van medische 
zorg. De IND verleent een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29 
eerste lid, aanhef en onder a, Vw, op grond van uitsluiting van medische zorg, aan de vreemdeling 
die voldoet aan alle volgende voorwaarden:
• de vreemdeling zal bij terugkeer naar het land van herkomst geheel of gedeeltelijke uitsluiting 

van medische zorg ondervinden;
• de vreemdeling zal als gevolg van de uitsluiting van de medische zorg ernstige medische 

consequenties ondervinden;
• de uitsluiting van medische zorg vindt plaats op basis van één van de gronden van artikel 1A 

van het Vluchtelingenverdrag.

De IND beoordeelt de vraag of sprake is van ernstige medische consequenties aan de hand van de 
criteria in hoofdstuk B8 Vc. De IND betrekt bij de vraag of sprake is van uitsluiting van medische 
zorg op basis van één van de gronden van artikel 1A van het Vluchtelingenverdrag niet:
• de omstandigheid dat de vreemdeling geen toegang heeft tot de medische zorg om andere 

redenen dan uitsluiting vanwege discriminatie;
• de beschikbaarheid van de behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst.

Refugié sur place

De IND verleent de vreemdeling die voldoet aan artikel 3.37b VV, een verblijfsvergunning asiel 
voor bepaalde tijd. Deze vreemdeling wordt aangeduid als ‘refugié sur place’.
Ook indien de activiteiten van de vreemdeling, die de vreemdeling heeft ondernomen na zijn 
vertrek uit het land van herkomst, niet volgen op activiteiten die de vreemdeling al in het land van 
herkomst heeft ondernomen vóór zijn vertrek kan de IND een vreemdeling aanmerken als ‘refugié 
sur place’. Hiervan kan sprake zijn indien de vreemdeling voldoet aan de volgende voorwaarden:
• de autoriteiten in het land van herkomst zijn bekend met of de vreemdeling heeft aannemelijk 

gemaakt dat de autoriteiten in het land van herkomst op de hoogte zullen raken van deze 
activiteiten van de vreemdeling; en

• deze activiteiten leveren een gegronde vrees voor vervolging op in de zin van artikel 1A van het 
Vluchtelingenverdrag.

Uitgangspunten beoordeling gronden van vervolging in de zin van artikel 1A Vluchtelingenverdrag

De IND beoordeelt een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd met 
inachtneming van artikel 3.37 VV. Artikel 3.37 VV noemt onder meer de volgende gronden:
• godsdienst;
• sociale groep;
• politieke overtuiging.

De IND verleent een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29 eerste lid, 
aanhef en onder a Vw, als sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 3.36 VV.

Godsdienst

De omstandigheid dat de vreemdeling zijn godsdienst in zijn land van herkomst niet op dezelfde 
wijze kan uitoefenen als in Nederland vormt onvoldoende aanleiding om de vreemdeling in het 
bezit te stellen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste 
lid, aanhef en onder a, Vw.
Niet elke aantasting van het recht op godsdienstvrijheid zal dan ook een daad van vervolging in de 
zin het Vluchtelingenverdrag vormen. Bij de beoordeling of een aantasting van het recht op 
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godsdienstvrijheid een daad van vervolging vormt, moet de IND, gelet op de persoonlijke situatie 
van de vreemdeling tegen de achtergrond van hetgeen uit algemene informatie bekend is, 
onderzoeken of deze om redenen van de uitoefening van die vrijheid in zijn land van herkomst een 
werkelijk gevaar loopt om te worden vervolgd.
De IND weegt bij de beoordeling van de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor 
bepaalde tijd in ieder geval mee dat:
• de vreemdeling, die een godsdienst aanhangt, de uitingen van zijn godsdienst in zijn land van 

herkomst niet verborgen hoeft te houden, ook niet in de situatie dat de vreemdeling vooraf-
gaand aan zijn vertrek uit het land van herkomst zijn geloof verborgen heeft gehouden;

• van de vreemdeling niet wordt verwacht dat hij afziet van godsdienstige handelingen, die voor 
hem persoonlijk bijzonder belangrijk zijn om zijn godsdienstige identiteit te bewaren, om 
vervolging te voorkomen.

De IND beoordeelt of de maatregelen en sancties die tegen de vreemdeling zullen worden 
genomen indien hij bij terugkeer naar zijn land van herkomst bepaalde – voor zijn godsdienstige 
identiteit bijzondere belangrijke – handelingen verricht voldoende zwaarwegend zijn om te spreken 
van vervolging.
Ook indien de vreemdeling verklaart dat hij bij terugkeer zich gedwongen voelt om zijn geloof 
terughoudend uit te oefenen vanwege de risico’s die betrokkene anders loopt kan sprake zijn van 
vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag.

Sociale groep - vrouwen

De IND merkt vrouwen niet enkel op basis van de sekse aan als sociale groep, zoals bedoeld in 
artikel 3.37 eerste lid, aanhef en onder d, VV, omdat vrouwen als sociale groep te divers van 
samenstelling zijn.

Sociale groep - seksuele gerichtheid

De IND merkt een vreemdeling aan als lid van een sociale groep als hij behoort tot de groep die als 
gemeenschappelijk kenmerk (toegedichte) seksuele gerichtheid heeft. Onder de seksuele gericht-
heid verstaat de IND:
• een lesbische gerichtheid;
• een homoseksuele gerichtheid;
• een biseksuele gerichtheid.

In verband met de gendergerelateerde aspecten worden ook transgenders tot deze sociale groep 
gerekend. Een vreemdeling die behoort tot deze sociale groep wordt hierna LHBT genoemd.
De omstandigheid dat de vreemdeling zijn seksuele gerichtheid in zijn land van herkomst niet op 
dezelfde wijze kan uiten als in Nederland vormt op zichzelf onvoldoende aanleiding om de 
vreemdeling in het bezit te stellen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond 
van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a, Vw. Niet elke aantasting van het recht op het uiten van 
de seksuele gerichtheid vormt een daad van vervolging in de zin het Vluchtelingenverdrag.
Voor de beoordeling of een aantasting van dit recht een daad van vervolging vormt, moet de IND 
onderzoeken of de vreemdeling in zijn land van herkomst een werkelijk gevaar loopt om te worden 
vervolgd.

De IND verleent met inachtneming van artikel 3.36 VV een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde 
tijd op grond van artikel 29 eerste lid, aanhef en onder a, Vw aan een vreemdeling op grond van 
zijn seksuele gerichtheid, in ieder geval als sprake is van ten minste één van de volgende situaties:
• de vreemdeling heeft aannemelijk gemaakt dat hij vanwege zijn (toegedichte) seksuele 

gerichtheid dreigt te worden blootgesteld aan daden van geweld, die zo ernstig zijn dat deze 
daden van geweld een ernstige schending van de grondrechten van de mens vormen;

• de autoriteiten van het land van herkomst voeren op grond van de (toegedichte) seksuele 
gerichtheid maatregelen uit die discriminerend zijn of op een discriminerende wijze worden 
uitgevoerd en deze maatregelen voldoende ernstig zijn; of

• in het land van herkomst gelden strafbepalingen op grond van de seksuele gerichtheid, deze 
strafrechtelijke bepalingen worden in de praktijk door de autoriteiten daadwerkelijk ten uitvoer 
gelegd en er is sprake van een zeker gewicht van de strafbepaling.

Bij het beoordelen van de geloofwaardigheid betrekt de IND de verklaringen van de vreemdeling 
zelf, en eventueel aanvullend bewijsmateriaal, zoals bijvoorbeeld verklaringen van partners en 
niet-seksueel getint (beeld)materiaal.

Bij de beoordeling van de individuele situatie van de vreemdeling geldt het uitgangspunt dat de 
vreemdeling zijn seksuele gerichtheid in zijn land van herkomst niet verborgen hoeft te houden, 
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ook niet in de situatie dat de vreemdeling voorafgaand aan zijn vertrek uit het land van herkomst 
zijn gerichtheid verborgen heeft gehouden.
De IND verlangt van de vreemdeling geen terughoudendheid bij de invulling van zijn seksuele 
gerichtheid en hanteert om die reden, bij de beoordeling van het risico op vervolging, steeds een 
zekere ‘ondergrens’. De ondergrens houdt in het feitelijk uiten van de eigen geaardheid en relaties 
aangaan op een manier die niet wezenlijk anders is dan van heteroseksuelen in het betreffende 
land van herkomst is geaccepteerd. De IND verwacht in die uiting geen terughoudendheid. De IND 
beoordeelt vervolgens of de uiting conform de ondergrens tot vervolging zou leiden.

Als de vreemdeling aangeeft zijn seksuele gerichtheid te willen uiten op een wijze die verder gaat 
dan deze ‘ondergrens’ toetst de IND de geloofwaardigheid van deze uiting en toetst de IND de 
wijze waarop de vreemdeling voornemens is in zijn land van herkomst zijn seksuele gerichtheid te 
uiten. In de situatie dat de seksuele gerichtheid wel geloofwaardig geacht wordt maar de verder-
gaande wijze waarop de vreemdeling deze wil uiten niet, gaat de IND na of het invulling geven aan 
de seksuele gerichtheid conform de ‘ondergrens’ tot vervolging zou leiden. In die situatie kan de 
vreemdeling in aanmerking komen voor een asielvergunning, ook als een deel van de verklaring 
(het uiten van de gerichtheid op een wijze die verder gaat dan de ‘ondergrens’) als niet aanneme-
lijk wordt beschouwd. Voorts gaat de IND er bij de beoordeling van het risico op vervolging vanuit 
dat de directe omgeving van de vreemdeling op de hoogte is of zou kunnen geraken van de 
seksuele gerichtheid.

De IND betrekt bij de beoordeling of in het land van herkomst sprake is van discriminatoire 
behandeling vanwege de seksuele gerichtheid, de aldaar voor zowel hetero- als homoseksuelen 
geldende normen en zeden. Indien in het land van herkomst sprake is van strafbaarstelling van 
seksuele gerichtheid of seksuele handelingen beoordeelt de IND hoe daar in de praktijk mee wordt 
omgegaan en zet dit af tegen de persoonlijke situatie van de vreemdeling.
Bij deze beoordeling betrekt de IND in ieder geval:
• de schaal waarop strafrechtelijke vervolging vanwege de seksuele gerichtheid voorkomt;
• de toepassing van opgelegde (gevangenis)straffen;
• het (voorafgaande) politie- en strafvorderlijk onderzoek; en
• de gevolgen van de strafbaarstelling voor de maatschappelijke positie van LHBT’s.

Als de seksuele gerichtheid of seksuele handelingen strafbaar zijn in het land van herkomst hoeft 
de vreemdeling geen bescherming conform artikel 3.37c VV in te roepen.
De IND betrekt bij de beoordeling of de vreemdeling vanwege zijn (toegedichte) seksuele 
gerichtheid vervolgd wordt bij het bekend zijn of worden van de seksuele gerichtheid in de directe 
(leef)omgeving van de vreemdeling, in ieder geval:
• de verklaringen van de vreemdeling;
• openbare informatie uit objectieve bron.

Politieke overtuiging

De IND merkt in ieder geval de volgende situaties aan als politieke overtuiging, als de vreemdeling 
die een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft ingediend een vrouw 
is en de vervolging in de zin van artikel 1A Vluchtelingenverdrag in het land van herkomst 
plaatsvindt:
• vanwege overtreding door de vrouw van seksediscriminerende sociale gebruiken, religieuze 

voorschriften of culturele normen voor vrouwen;
• vanwege overtreding door de vrouw van strafbepalingen, die in strijd zijn met universele 

mensenrechten;
• vanwege politiek verzet in het land van herkomst tegen genitale verminking bij vrouwen.

De beoordeling van de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd van een 
vrouw die zich beroept op het risico van het ondergaan van genitale verminking, wordt beschreven 
in paragraaf C2/3.3 Vc.

Vervolging wegens dienstweigering of desertie

Het enkele feit dat een vreemdeling, die weigert zijn militaire dienst te vervullen, bestraft wordt 
met een gevangenisstraf of ontslag uit het leger is op zich onvoldoende om dit als vervolging aan 
te merken.
Artikel 3.36 lid 2, onder b en c van het Voorschrift Vreemdelingen is alleen toepasselijk indien is 
vastgesteld dat artikel 3.36 lid 2, onder e niet toepasselijk is. Dat wil zeggen dat de IND, indien de 
vreemdeling een beroep doet op het feit dat hij dienst heeft geweigerd of is gedeserteerd omdat 
hij vreesde anders te hebben moeten deelnemen aan oorlogsmisdrijven, eerst toetst of de 
vreemdeling op deze grond vluchteling is. Als gebleken is dat daarvan geen sprake is, wordt pas 
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getoetst aan onevenredige of discriminatoire bestraffing dan wel gewetensbezwaren).
De IND verleent, onder toepassing van artikel 3.36 van het Voorschrift Vreemdelingen en overeen-
komstig vorenstaande een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd aan de vreemdeling die 
zich beroept op dienstweigering of desertie, als de vreemdeling voldoet aan tenminste één van de 
volgende voorwaarden:
1. De vreemdeling heeft, overeenkomstig artikel 3.36 lid 2, onder e, van het Voorschrift Vreemde-

lingen aannemelijk gemaakt te vrezen voor vervolging of bestraffing wegens de weigering 
militaire dienst te vervullen tijdens een conflict, wanneer het vervullen van militaire dienst 
strafbare feiten of handelingen inhoudt die onder de uitsluitingsclausule van artikel 1F van het 
Vluchtelingenverdrag vallen.
Bij de beoordeling van de aannemelijkheid dienen alle omstandigheden van het geval 
betrokken te worden, met name de situatie in het land van herkomst op het betreffende 
moment en de situatie van betrokkene.
De IND hanteert hierbij de volgende drie cumulatieve voorwaarden:
a. De vreemdeling dient aannemelijk te maken dat sprake is van een gewapend conflict 

waarbij oorlogsmisdrijven worden begaan dan wel de kans zeer groot is dat dergelijke 
misdrijven worden begaan. Indien sprake is van een conflict dat door de internationale 
gemeenschap is veroordeeld of indien door de bevoegde internationale rechtsprekende 
instanties (International Criminal Court, VN-tribunalen) uitspraken zijn gedaan omtrent 
schendingen van de fundamentele normen, wordt in beginsel aangenomen dat, zo er al 
geen duidelijke informatie is over reeds gepleegde oorlogsmisdrijven, de kans groot is dat 
oorlogsmisdrijven worden gepleegd. De bewijslast wordt voor de vreemdeling daarente-
gen verzwaard, indien het land van herkomst de betreffende militaire acties uitvoert 
krachtens een mandaat van de VN dan wel op basis van internationale consensus. Dan 
vindt de IND in beginsel niet aannemelijk dat door het land van herkomst oorlogsmisdrij-
ven worden gepleegd dan wel dat de kans daarop groot is. De bewijslast wordt voor de 
vreemdeling ook verzwaard indien in het land van herkomst oorlogsmisdrijven, gepleegd 
door eigen legeronderdelen, niet aanvaardbaar worden geacht en actief (strafrechtelijk) 
worden vervolgd.

b. De vreemdeling dient te behoren tot het militaire personeel, met inbegrip van het logistieke 
of ondersteunende personeel. Hij dient aannemelijk te maken dat hij een functie en taken 
had of deze zou moeten vervullen, waardoor hij direct deelneemt aan deze oorlogsmisdrij-
ven dan wel onontbeerlijke ondersteuning zou (moeten) bieden voor de voorbereiding of 
uitvoering van deze oorlogsmisdrijven. Indien een vreemdeling is opgeroepen voor het 
verrichten van militaire dienst, maar nog niet weet wat zijn taken zullen zijn, betrekt de IND 
de schaal waarop oorlogsmisdrijven worden begaan bij de vraag of het aannemelijk is dat 
de vreemdeling zich daaraan schuldig zou (moeten) hebben gemaakt. Daarnaast beoordeelt 
de IND wat de persoonlijke betrokkenheid van de vreemdeling bij het begaan van oorlogs-
misdrijven zou zijn.

c. De vreemdeling dient aannemelijk te maken dat dienstweigering (of desertie) in zijn situatie 
het enige middel is om deelname aan oorlogsmisdrijven te voorkomen. Als de vreemdeling 
een ander middel daartoe had, dan kan bescherming op grond van artikel 3.36 lid 2, onder 
e VV niet worden ingeroepen. Als de vreemdeling binnen het leger de mogelijkheid had om 
op grond van gewetensbezwaren vrijgesteld te worden, en hij daarvan geen gebruik heeft 
gemaakt, kan hij dus geen beroep doen op bescherming op grond van deze bepaling. 
Hierbij betrekt de IND ook of de vreemdeling vrijwillig in dienst is getreden en of hij zijn 
dienst heeft verlengd. Hierbij houdt de IND rekening met de situatie, zoals deze op het 
moment van vrijwillige dienstneming of verlenging van de dienstneming bestond, dat wil 
zeggen in hoeverre het de vreemdeling toen al duidelijk was of had moeten zijn dat sprake 
was van een gewapend conflict, waarbij oorlogsmisdrijven werden gepleegd en hij door 
die vrijwillige dienstneming daar deel aan zou gaan nemen.

2. De vreemdeling heeft een gegronde vrees voor een onevenredige of discriminatoire bestraf-
fing, tenuitvoerlegging van de straf, of een andere discriminatoire behandeling vanwege zijn 
dienstweigering of desertie op basis van een van de gronden van artikel 1A van het Vluchtelin-
genverdrag. Voor deze categorie geldt dat het gewone beleid van toepassing is, zoals 
hierboven in deze paragraaf uiteengezet is. De IND beoordeelt in zo’n geval derhalve de ernst 
van de behandeling, waarvoor de vreemdeling te vrezen heeft op grond van de dienstweige-
ring of desertie, met name een behandeling in de zin van artikel 3.36 lid 2, onder b en c, van het 
Voorschrift Vreemdelingen.

3. De vreemdeling heeft ernstige, onoverkomelijke gewetensbezwaren vanwege zijn godsdien-
stige of andere diepgewortelde overtuiging, die geleid hebben tot zijn dienstweigering of 
desertie, terwijl er voor de vreemdeling geen mogelijkheid bestond om ter vervanging van zijn 
militaire dienst een niet-militaire dienstplicht te vervullen. Dit geldt ook als de vreemdeling 
gegronde vrees heeft in een conflict te worden ingezet tegen zijn eigen volk of familie.
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Als de UNHCR de vreemdeling heeft erkend als Verdragsvluchteling

De IND toetst alle aanvragen voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd individueel en 
op basis van het toepasselijke asielbeleid, ook als de vreemdeling eerder door de UNHCR op 
individuele gronden is erkend als Verdragsvluchteling.
De IND geeft de vreemdeling gelegenheid om informatie inzake de UNHCR erkenning gedurende 
de procedure in te brengen en betrekt deze informatie kenbaar bij de besluitvorming.

Aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd bij een Nederlandse diplomatieke 
of consulaire vertegenwoordiging

De IND neemt geen aanvraag in behandeling voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 
van een vreemdeling, die zich voor bescherming meldt bij een Nederlandse diplomatieke of 
consulaire vertegenwoordiging in zijn land van herkomst of een derde land. De vreemdeling wordt 
door de medewerker van de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging 
doorverwezen naar de autoriteiten van het land, waar de vreemdeling zich bevindt of naar de 
UNHCR of UNDP.

Commune delicten

De IND verleent geen verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste 
lid, onder a, Vw, indien alle volgende voorwaarden van toepassing zijn:
• de vreemdeling vreest bestraffing in zijn land van herkomst vanwege een commuun delict;
• de vrees voor bestraffing vanwege een commuun delict vormt de enige grondslag van de 

aanvraag van de vreemdeling om een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

Een commuun delict is een delict dat niet kan worden herleid tot één van de gronden van het 
Vluchtelingenverdrag, en zonder dat daarbij sprake is van een onevenredige of discriminatoire 
maatregel vanwege een van de gronden van artikel 1A van het Vluchtelingenverdrag.

U

Paragraaf C2/4.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.1. Artikel 29, tweede lid, onder a, b of c, Vw, afgeleide verblijfsvergunning 

Algemeen

Het wettelijk kader voor het verlenen van de afgeleide verblijfsvergunning voor nareizende 
gezinsleden staat beschreven in artikel 29, tweede lid, onder a, b of c, Vw.
De houder van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, die verzoekt om overkomst van 
zijn gezinsleden, wordt aangemerkt als ‘referent’.
De wettelijke termijn van drie maanden, die in artikel 29, tweede lid, Vw wordt genoemd, gaat in 
op de dag na die waarop het besluit voor verlening van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde 
tijd aan de referent bekend is gemaakt.
De termijn van drie maanden, zoals die in artikel 29 tweede lid, Vw wordt genoemd, is veiligge-
steld als:
• het gezinslid eerder dan de referent Nederland is ingereisd en hier een aanvraag om een 

verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft ingediend; of
• referent in Nederland of het nareizende gezinslid in het land van herkomst, dan wel het land 

van bestendig verblijf, binnen de termijn van drie maanden een aanvraag indient voor een 
mvv.

De IND verleent de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, tweede lid, 
Vw als de referent zijn gezinsleden ook heeft genoemd tijdens zijn asielprocedure.
De IND verleent geen verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, tweede 
lid, Vw aan het gezinslid van de referent, indien de referent in het bezit is van een afgeleide 
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

Feitelijke gezinsband

De IND verleent de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29 tweede lid, 
Vw, als de kinderen, ouders, echtgeno(o)t(e) of partner feitelijk behoren tot het gezin van de 
referent. De IND verstaat onder kinderen als bedoeld in artikel 29 tweede lid, Vw, ook niet-
biologische (adoptie- of pleeg)kinderen van een referent.
De referent in Nederland moet aantonen dat zijn kinderen, ouders, echtgeno(o)t(e) of partner op 

27 Staatscourant 2018 nr. 52887 25 september 2018



het moment van binnenkomst van de referent in Nederland feitelijk tot zijn gezin behoren en dat 
die feitelijke gezinsband niet verbroken is. De referent onderbouwt de gestelde familierelatie met 
documenten. Zie paragraaf C1/4.4.6 Vc. Als referent de gestelde familierelatie niet met documen-
ten kan onderbouwen, moet de referent met aanvullende gegevens en/of plausibele, aannemelijke 
en consistente verklaringen aantonen dat het gezinslid feitelijk behoort tot zijn gezin. De referent 
moet ook aanvullende gegevens en/of plausibele, aannemelijke en consistente verklaringen 
verstrekken wanneer er indicaties zijn dat er sprake is van een schijnrelatie of schijnhuwelijk, of 
wanneer er indicaties zijn dat er geen sprake (meer) is van een feitelijke gezinsband. Voor de 
beoordeling of sprake is van een feitelijke gezinsband betrekt de IND alle feiten en omstandighe-
den van het geval, onder meer de vraag of er sprake is (geweest) van samenwoning. De IND wijst 
de aanvraag in ieder geval af als aannemelijk is dat er sprake is van een schijnrelatie of schijnhu-
welijk, of als er geen sprake (meer) is van een feitelijke gezinsband en deze als verbroken kan 
worden beschouwd.
Ten aanzien van het bestaan van een gezinsband met meerdere personen tegelijkertijd geldt het 
volgende. In beginsel kan een ouder tegelijkertijd een gezinsband hebben met zijn of haar 
(huwelijks)partner en meerdere van zijn of haar (biologische) kinderen. Voor minderjarige kinderen 
geldt dat zij in beginsel een gezinsband kunnen hebben met beide biologische ouders.
Voor het overige geldt dat de nareiziger die op basis van nareis naar Nederland komt, hiermee te 
kennen geeft dat hij of zij tot het kerngezin van referent behoort. Het is derhalve uitgesloten dat hij 
of zij ook nog deel uitmaakt van een ander kerngezin. In gevallen waarin de nareiziger na inreis in 
Nederland zélf als referent op wil treden voor een ander persoon, geldt dan ook dat de IND een 
dergelijke nareisaanvraag kan afwijzen.
Voor het beoordelen van de feitelijke gezinsband tussen ouders en hun biologische kinderen wordt 
zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het beleid als beschreven in B7/3.2.1. Vc. Dit wordt als volgt 
uitgelegd:

Biologische minderjarige kinderen

Er is altijd sprake van gezinsleven tussen ouders en hun, tijdens het huwelijk of een met het 
huwelijk gelijkgestelde relatie geboren, minderjarige biologische kinderen in de zin van artikel 8 
EVRM. De IND beschouwt een relatie als gelijkgesteld met het huwelijk als er sprake is van een 
exclusieve en duurzame relatie. Voor de beoordeling of hiervan sprake is, onderzoekt de IND de 
feitelijke invulling van de relatie.
Als sprake is van gezinsleven, wordt aangenomen dat het minderjarige biologische kind feitelijk 
behoort tot het gezin. Ook als men niet heeft samengewoond of maar heel kort heeft samenge-
woond, of indien er in een periode weinig of geheel geen contact is geweest, zijn er andere 
zwaarwegende feiten nodig om het gezinsleven tussen ouders en hun tijdens het huwelijk of een 
met het huwelijk gelijkgestelde relatie, geboren, minderjarige biologische kinderen, als beëindigd 
te kunnen aanmerken.
Het uitgangspunt is dat voor biologische minderjarige kinderen geboren tijdens het huwelijk of een 
met het huwelijk gelijkgestelde relatie, geldt dat de biologische band tussen de ouder(s) en het 
kind als feitelijke gezinsband wordt aangemerkt. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties eindigt de 
gezinsband tussen ouders en hun minderjarige biologische kinderen geboren tijdens het huwelijk 
of een met het huwelijk gelijkgestelde relatie.
Voor de beoordeling of het biologische minderjarige kind dat om overkomst vraagt feitelijk 
behoort tot het gezin, is het moment van binnenkomst van de referent in Nederland leidend. De 
IND beoordeelt of zich na binnenkomst van de referent in Nederland omstandigheden hebben 
voorgedaan waardoor kan worden aangenomen dat de feitelijke gezinsband is verbroken.
Indien er sprake is van één of meer van de volgende omstandigheden (contra-indicaties), kan in 
ieder geval worden aangenomen dat het kind niet langer feitelijk tot het gezin van de ouder(s) 
behoort:
• het kind woont zelfstandig en voorziet in eigen onderhoud;
• het kind is belast met de zorg voor een buitenechtelijk kind.

Indien het kind zelf de zorg heeft voor afhankelijke gezinsleden, onder wie (buitenechtelijke) 
kinderen, is dit alleen een reden om aan te nemen dat het niet langer feitelijk behoort tot het gezin 
van de ouder(s), indien daarnaast sprake is van de eerst genoemde omstandigheid.
Indien het minderjarige kind een huwelijk of relatie is aangegaan en er geen sprake is van een van 
de genoemde omstandigheden of andere contra-indicaties, acht de IND de gezinsband met de 
ouder(s) niet als verbroken.

Minderjarige kinderen uit een eerdere relatie van de referent

Het beleid voor biologische minderjarige kinderen is ook van toepassing op minderjarige kinderen 
uit een eerdere relatie van de referent (voorkinderen) waarbij de biologische afstammingsrelatie is 
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vastgesteld. Voor overkomst van het kind is een toestemmingsverklaring van de achterblijvende 
ouder noodzakelijk.

Meerderjarige kinderen

Voor meerderjarige kinderen geldt eveneens dat het kind in het buitenland feitelijk tot het gezin 
van referent moet hebben behoord en die feitelijke gezinsband niet verbroken is.
Voor het aannemen van gezinsleven tussen ouder(s) en meerderjarige kinderen moet er sprake zijn 
van een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie (more than normal emotional ties) tussen 
het meerderjarige kind en diens ouder(s).
In het geval dat het meerderjarige kind jongvolwassen is, neemt de IND gezinsleven aan zonder 
dat sprake moet zijn van een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie.
Voor de beoordeling of het meerderjarige kind feitelijk behoort tot het gezin, is het moment van 
binnenkomst van de referent in Nederland leidend en betrekt de IND ook uitdrukkelijk de gezinssi-
tuatie ten tijde van het vertrek van de hoofdpersoon uit het land van herkomst (dan wel land van 
bestendig verblijf). De IND beoordeelt of zich na binnenkomst van de referent in Nederland 
omstandigheden hebben voorgedaan waardoor kan worden aangenomen dat de feitelijke 
gezinsband is verbroken.
Indien er sprake is van één of meer van de volgende omstandigheden (contra-indicaties), kan in 
ieder geval worden aangenomen dat het meerderjarige kind niet langer feitelijk tot het gezin van 
de ouder(s) behoort:
– het kind woont zelfstandig;
– het kind voorziet in eigen onderhoud;
– het kind is een huwelijk of een relatie aangegaan;
– het kind is belast met de zorg voor een buitenechtelijk kind.

Deze contra-indicaties zullen per individueel geval beoordeeld worden. Conclusie van de beoorde-
ling kan zijn dat op het moment van vertrek van de referent het meerderjarig kind niet feitelijk 
behoorde tot het gezin. Indien deze contra-indicaties zich na het vertrek hebben voorgedaan kan de 
conclusie zijn dat de feitelijke gezinsband verbroken is.

Referent is een amv

Als referent kan ingevolge artikel 29, tweede lid onder c van de Vw, de vreemdeling optreden die 
een alleenstaande minderjarige is in de zin van artikel 2, onder f, van Richtlijn 2003/86/EG. De term 
‘minderjarige’ in bovengenoemde definitie moet als volgt worden uitgelegd. Als de vreemdeling 
ten tijde van de indiening van een asielaanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft, 
merkt de IND deze vreemdeling tot 3 maanden na inwilliging van die asielaanvraag aan als 
minderjarige, ook al heeft de vreemdeling op dat moment de leeftijd van 18 jaar bereikt. Het 
verzoek om nareis ten behoeve van de ouder(s) van deze vreemdeling moet binnen deze 3 
maanden zijn ingediend.
Voor het vaststellen van de identiteit en de familierechtelijke relatie tussen de amv en zijn ouder(s) 
wordt verwezen naar paragraaf C1/4.4.6 Vc. Voor het vaststellen van de feitelijke gezinsband wordt 
verwezen naar paragraaf C2/4.1 onder ‘biologische minderjarige kinderen’.

Adoptie- en pleegkinderen

Anders dan bij biologische kinderen kan bij adoptie- en pleegkinderen niet door middel van een 
DNA-onderzoek worden aangetoond dat de referent en het kind tot elkaar in relatie staan. In deze 
gevallen moet op een andere manier worden getoetst of er sprake is van een feitelijke gezinsband 
tussen de referent en het pleegkind. De referent en de vreemdeling moeten dit aannemelijk maken.
Bij de beoordeling of het pleegkind feitelijk deel uitmaakt van het gezin van de referent, wordt 
onder meer betrokken:
• de duur en de reden van de opname van het pleegkind in het gezin van de referent;
• de (financiële) afhankelijkheid van het pleegkind van referent;
• in hoeverre de biologische ouders van het pleegkind in staat zijn voor het pleegkind te zorgen 

en, als dit aan de orde is, in hoeverre zij betrokken zijn gebleven bij de opvoeding van het 
pleegkind;

• of de referent de voogdij over het pleegkind heeft gekregen.

In het geval van pleegkinderen worden alle feiten en omstandigheden van voor binnenkomst van 
de referent in Nederland betrokken bij de beoordeling van de gezinssituatie. Het moet daarbij gaan 
om feiten en omstandigheden die erop wijzen dat er sprake is geweest van een feitelijke gezins-
band met de referent.
Als de feitelijke gezinsband tussen het pleegkind en de referent is vastgesteld, dan zijn de 
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voorwaarden voor het verbreken van de feitelijke gezinsband voor niet-biologische kinderen gelijk 
aan die van biologische kinderen.
Indien na aankomst in Nederland wordt geconstateerd dat het minderjarige pleegkind niet feitelijk 
behoorde tot het gezin, moet het pleegkind vreemdelingrechtelijk als alleenstaande minderjarige 
vreemdeling worden beschouwd en behandeld. Het pleegkind, dat door de IND wordt beschouwd 
als alleenstaande minderjarige vreemdeling, of diens wettelijke vertegenwoordiger moet dan 
alsnog een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd indienen.

Toestemmingsverklaring

De IND verleent geen mvv voor gezinshereniging in het kader van nareis, als degene die in het 
land van herkomst belast is met het gezag over de kinderen, geen toestemmingsverklaring heeft 
afgegeven met het oog op het vertrek van de kinderen naar Nederland. De IND gaat er vanuit dat 
het gezag over de kinderen bij beide biologische ouder(s) ligt, tenzij is aangetoond dat dit niet het 
geval is. Ook als volgens de islamitische rechtstraditie de vader na ontbinding van het huwelijk het 
gezag houdt over zijn kinderen en de moeder het zorgrecht (’hadânah’) krijgt, neemt de IND aan 
dat het gezag bij beide ouders ligt.
De IND verleent een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, tweede 
lid, Vw uitsluitend als:
• De achterblijvende biologische ouder toestemming geeft voor het vertrek van de kinderen naar 

Nederland; of
• de referent recente officiële documenten heeft overgelegd waaruit blijkt dat referent als enige 

belast is met het gezag over de kinderen; of
• De referent recente officiële documenten heeft overgelegd waaruit blijkt dat het gezag over de 

kinderen is belegd bij een andere volwassene dan de achterblijvende biologische ouder én de 
gezaghebbende volwassene toestemming geeft voor het vertrek van de kinderen naar 
Nederland; of

• de referent recente documenten heeft overgelegd, waaruit blijkt dat de achterblijvende 
biologische ouder, dan wel de gezaghebbende volwassene, geen toestemmingsverklaring kan 
overleggen; of

• de referent aanvullende gegevens en/of plausibele, aannemelijke en consistente verklaringen 
heeft verstrekt over de reden waarom de toestemmingsverklaring niet kan worden overgelegd, 
indien de referent het ontbreken van een toestemmingsverklaring niet met documenten kan 
onderbouwen.

Daarnaast dienen de kinderen te voldoen aan de overige voorwaarden uit deze paragraaf (C2/4.1 
Vc).

Huwelijk en partnerschap

De IND verleent uitsluitend een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29 
tweede lid, onder a of b, Vw, als het huwelijk of partnerschap al bestond voordat de referent 
Nederland is ingereisd. Bij de beoordeling van de leeftijd waarop de IND huwelijkspartners en 
geregistreerd partners toelaat is paragraaf B7/3.1.2. Vc van toepassing. Voor ongehuwde partners 
geldt dat zij de leeftijd van 18 jaar moeten hebben bereikt en sprake is van een duurzame, 
exclusieve relatie.
De IND beschouwt een huwelijk als een naar internationaal privaatrecht rechtsgeldig huwelijk 
indien een dergelijk huwelijk volgens de wetgeving van het land waar het is gesloten, als 
rechtsgeldig wordt aangemerkt. Indien een huwelijk volgens de wetgeving van het land waar het is 
gesloten niet als rechtsgeldig wordt aangemerkt, dan toetst de IND of aan de voorwaarden voor 
partnerschap wordt voldaan.
Indien ten tijde van de aanvraag sprake is van een polygame situatie komen slechts een echtge-
noot of (geregistreerd) partner en de uit dit huwelijk/deze relatie voortgekomen kinderen voor 
verblijf in aanmerking. Van een polygame situatie is sprake als de vreemdeling of de persoon bij 
wie de vreemdeling verblijf beoogt, tegelijkertijd met een andere persoon (of meerdere andere 
personen) een huwelijk of een duurzame relatie heeft (inclusief geregistreerd partnerschap).
Als de in Nederland verblijvende referent met een andere man of vrouw duurzaam samenleeft, 
komen de wettelijke echtgeno(o)t(e) alsmede de eventuele andere gezinsleden niet voor een 
verblijfsvergunning in aanmerking. Ook voor andere casusposities geldt dat zolang sprake is van 
een polygame situatie, bepaalde gezinsleden niet in aanmerking kunnen komen voor een 
verblijfsvergunning.

Minder- en meerderjarige kinderen

De IND beoordeelt of sprake is van minderjarigheid of meerderjarigheid naar Nederlands recht (zie 
artikel 1.233 Burgerlijk Wetboek).

30 Staatscourant 2018 nr. 52887 25 september 2018



Voor onderzoek naar de feitelijke gezinsband tussen ouder(s) en biologische kinderen wordt 
verwezen naar paragraaf C1/4.4.6 Vc.

Gezinsleden en artikel 1F Vluchtelingenverdrag

Voor de beoordeling van aanvragen van gezinsleden in relatie tot artikel 1F Vluchtelingenverdrag 
wordt verwezen naar paragraaf C2/7.10.2.7 Vc (‘gezinsleden en artikel 1F Vluchtelingenverdrag’).

Procedurele regels

Voor de beoordeling van de inwilligbaarheid van de aanvraag mvv nareis dient van elk na te reizen 
gezinslid bij het aanvraagformulier een recente, goed lijkende pasfoto of een andere recente 
(kleuren) foto van het gezicht van het gezinslid, te worden overgelegd.
Bij het indienen van de aanvraag dient elke nareiziger van 12 jaar en ouder een ingevulde en 
ondertekende antecedentenverklaring over te leggen.
De IND verleent de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, tweede lid, 
Vw ambtshalve of op aanvraag.
De IND verleent de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, tweede lid, 
Vw ambtshalve (conform artikel 28, eerste lid onder d en derde lid Vw) als de vreemdeling met een 
daartoe afgegeven mvv is ingereisd, zich vervolgens binnen drie dagen heeft aangemeld via het 
door de IND opgegeven telefoonnummer en de mvv op die datum nog geldig is. De ingangsdatum 
is de datum als bedoeld in artikel 3.105a eerste lid, Vb, tenzij de vreemdeling bij de afgifte van de 
mvv heeft aangegeven de datum als bedoeld in artikel 3.105a tweede lid, Vb als ingangsdatum te 
prefereren.
De IND verleent de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, tweede lid, 
Vw op aanvraag aan het gezinslid van een referent indien:
• het gezinslid zonder mvv voor nareis gelijktijdig met de hoofdpersoon een aanvraag om een 

verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft ingediend. De ingangsdatum van de 
verblijfsvergunning is dan gelijk aan de ingangsdatum van de aan de referent verleende 
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd; of

• het gezinslid zonder mvv voor nareis binnen drie maanden na de datum van het besluit waarin 
aan de referent een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is verleend een aanvraag voor 
een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft ingediend. De ingangsdatum van de 
verblijfsvergunning is dan de datum van de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor 
bepaalde tijd.

V

Paragraaf C2/10.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

10.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de beleidsregels opgenomen die gelden in aanvulling van artikel 32 Vw 
betreffende de verlenging en de intrekking van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. In 
deze paragraaf staat een aantal onderwerpen die voor alle gronden uit artikel 32 Vw gelden.

Ambtshalve toets

Als de IND de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd intrekt of de aanvraag om verlenging 
van de geldigheidsduur ervan afwijst, beoordeelt de IND op grond van artikel 3.6a Vb ambtshalve, 
of de vreemdeling in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd 
onder de in dit artikel genoemde beperkingen (zie verder paragraaf C1/4.5 Vc onder het kopje 
ambtshalve toets). Als de IND ambtshalve geen verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd 
verleent, beoordeelt de IND op grond van artikel 6.1e Vb ambtshalve, of de vreemdeling in 
aanmerking komt voor uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw (zie verder paragraaf C2/3.3 
Vc onder het kopje medische omstandigheden), met dien verstande dat in dat geval de ambtshalve 
beoordeling uitsluitend plaatsvindt indien de vreemdeling de voor die beoordeling relevante 
medische gegevens en overige bescheiden heeft overgelegd.
Als er geen ambtshalve toets hoeft te worden uitgevoerd maar er wel een terugkeerbesluit moet 
worden genomen – bijvoorbeeld in 30a Vw genoemde gevallen – zal er in het kader van een 
terugkeerbesluit getoetst moeten worden of de terugkeer niet wegens medische redenen strijdig is 
met artikel 3 EVRM. Op basis van de zienswijze kan dan toch getoetst worden of er aanleiding is 
om voorlopig uitstel van vertrek te verlenen op basis van artikel 64 Vw. Indien de medische situatie 
reden is voor het verlenen van uitstel van vertrek, dan wordt er geen terugkeerbesluit genomen. 
Een terugkeerbesluit dient te worden genomen bij het besluit tot het intrekken van de artikel 
64-status of in situaties dat de periode van uitstel van vertrek eindigt en de vreemdeling het 
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grondgebied van de Unie moet verlaten. Paragraaf C2/3.3 is van toepassing.

1F

Indien artikel 1F Vluchtelingenverdrag na verlening van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde 
tijd alsnog van toepassing blijkt te zijn, dan geldt het gestelde in paragraaf C2/7.10.2 Vc. De 
ambtshalve toets zoals hierboven is beschreven is van overeenkomstige toepassing.

Indiening aanvraag om verlenging

De IND wijst een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel 
voor bepaalde tijd af wanneer deze aanvraag meer dan zes maanden voor afloop van de verblijfs-
vergunning asiel voor bepaalde tijd is ingediend.

Ingangsdatum verblijfsvergunning asiel

Als de vreemdeling de aanvraag indient na afloop van de geldigheidsduur van de verblijfs-
vergunning asiel, verlengt de IND de verblijfsvergunning met ingang van de dag waarop de 
geldigheidsduur van de verblijfsvergunning verloopt als:
• de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel is verlopen op of na 1 oktober 2018;
• het besluit tot beëindiging van de internationale beschermingsstatus op dat moment nog niet 

in rechte vaststaat; én
• de vreemdeling aan alle voorwaarden voor de verlenging van een verblijfsvergunning asiel 

voor bepaalde tijd voldoet.

Overgangsrecht

Als de verblijfsvergunning asiel is verlopen vóór 1 oktober 2018 geldt het recht zoals dat gold voor 
die datum. Dat betekent dat als de vreemdeling een aanvraag om verlenging van de geldigheids-
duur van de verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd indient na afloop van de verblijfsvergunning 
asiel de IND conform artikel 44, vijfde lid, Vw beoordeelt of er omstandigheden zijn waardoor de te 
late indiening de vreemdeling niet is toe te rekenen. Als dat het geval is wordt de geldigheidsduur 
van de verblijfsvergunning verlengd met ingang van de dag waarop de geldigheidsduur van de 
verblijfsvergunning waarvoor verlenging is gevraagd afloopt. De IND merkt een van de omstandig-
heden als opgenomen in paragraaf B1/6.1, onder ad a, Vc in ieder geval niet aan als verschoonbare 
reden voor de te late indiening. Als de aanvraag om verlenging is ingediend meer dan 6 maanden 
na de dag waarop de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel afloopt neemt de IND aan 
dat er in ieder geval geen sprake is van een omstandigheid waardoor de te late indiening de 
vreemdeling niet is toe te rekenen.

W

Paragraaf C2/10.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

10.4. De grond voor verlening is komen te vervallen 

Algemeen

Als de IND vaststelt dat de grond voor verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde 
tijd is komen te vervallen en de wijziging van de omstandigheden ingevolge artikel 3.37g VV een 
voldoende ingrijpend en niet voorbijgaand karakter hebben onderzoekt de IND in ieder geval:
• of op het moment van verlening van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ook één of 

meerdere andere grond(en) voor verlening als bedoeld in artikel 29, eerste of tweede lid Vw 
van toepassing waren;

• of de vreemdeling op het moment van het beoordelen van de intrekking van de verblijfs-
vergunning asiel voor bepaalde tijd of de aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur in 
aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, 
eerste of tweede lid, Vw (tenzij de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van 
artikel 28, eerste lid onder d, Vw ambtshalve is verleend);

• of de vreemdeling dwingende redenen, voortvloeiende uit vroegere vervolging of daden als 
bedoeld in artikel 29, eerste lid, onder b, Vw kan aanvoeren om te weigeren terug te keren naar 
zijn land van herkomst; en,

• of sprake is van een situatie als bedoeld in artikel III (overgangsrecht) van de wijziging van de 
Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening.

Als tenminste één van deze omstandigheden zich voordoet, trekt de IND de verblijfsvergunning 
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niet in of wijst de aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur niet af.
Als de IND een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd intrekt op grond van artikel 32, eerste 
lid, onder c, Vw, wordt de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ingetrokken met terugwer-
kende kracht tot aan het moment dat de grond voor verlening is komen te vervallen.

Dwingende redenen

De IND verstaat onder ‘dwingende redenen’ als bedoeld in artikel 3.37g, VV twee hieronder 
genoemde voorwaarden:
a. de vreemdeling is slachtoffer geweest van wandaden die (mede) hebben geleid tot het 

verlenen van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd; en,
b. de psychologische problematiek van de vreemdeling als gevolg van de wandaden en de 

positie waarin hij na terugkeer kan komen te verkeren staan aan terugkeer in de weg.

Ad a.

De IND beschouwt de volgende daden als zodanig:
• verkrachting, ernstige mishandeling of foltering van de vreemdeling; en,
• getuige van de gewelddadige dood, verkrachting, ernstige mishandeling of foltering van 

naaste familieleden.

Ad b.

De IND neemt aan dat de vreemdeling die geconfronteerd is met een dergelijke wandaad zich in 
een positie bevindt dat hij niet terug kan keren naar zijn land van herkomst als de daders van de 
wandaad ongestraft blijven in het land van herkomst. De IND beoordeelt hiertoe naar de huidige 
situatie of daders van de wandaad in het algemeen worden bestraft in het land van herkomst.

Wijziging in de algemene situatie in het land van herkomst

De IND geeft in paragraaf C7, Vc aan of een wijziging in de algemene situatie in (een deel van) een 
bepaald land een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft zoals bedoeld in artikel 
3.37g, VV.

Vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst

Het enkele feit dat een vreemdeling die in het bezit is van een verblijfsvergunning asiel voor 
bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a of b, Vw vrijwillig is terugge-
keerd naar het land van herkomst is niet voldoende voor de IND om de verblijfsvergunning asiel 
voor bepaalde tijd in te trekken of niet te verlengen.
Als de IND vaststelt dat een vreemdeling die in het bezit is van een verblijfsvergunning asiel op 
grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a of b, Vw uit vrije wil is teruggekeerd naar zijn 
land van herkomst, nodigt de IND de vreemdeling uit om tijdens een gehoor uitleg te geven over 
de reden, bestemming, duur en verloop van zijn reis. Het is aan de vreemdeling om aannemelijk te 
maken dat hij ondanks zijn terugkeer naar het land van herkomst nog steeds in aanmerking komt 
voor een verblijfsvergunning asiel.

Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a, 
Vw

De IND trekt de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, verleend op grond van artikel 29, 
eerste lid, aanhef en onder a, Vw, in onder toepassing van artikel 1C Vluchtelingenverdrag, indien 
een vreemdeling een paspoort van zijn land van herkomst aanvraagt en verkrijgt.
De IND trekt de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, verleend op grond van artikel 29, 
eerste lid, aanhef en onder a Vw, niet in, indien de vreemdeling met bewijsmiddelen onderbouwt 
dat artikel 1C Vluchtelingenverdrag niet van toepassing is.

Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a 
en b, Vw is verlopen en er is geen aanvraag om verlenging of aanvraag vva onbepaalde tijd 
ingediend

De IND beoordeelt of de internationale beschermingsstatus van de verblijfsvergunning asiel voor 
bepaalde tijd die is verleend op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a of b, Vw, kan 
worden beëindigd omdat de grond voor verlening, zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, aanhef en 
onder c, Vw, is komen te vervallen. Deze situatie doet zich voor als er geen aanvraag voor 
verlenging van de asielvergunning voor bepaalde tijd of verlening van een verblijfsvergunning 
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voor onbepaalde tijd is ingediend. De IND neemt aan dat door het niet tijdig indienen van een 
dergelijke aanvraag dat de vreemdeling niet langer prijsstelt op de verleende internationale 
bescherming en dat de grondslag voor verlening is komen te vervallen. Als hier van sprake is 
brengt de IND een voornemen tot intrekking van de beschermingsstatus uit, dat wordt verstuurd 
naar het laatst bekende adres. Als de vreemdeling hierop niet op het voornemen reageert, 
beëindigt de IND de beschermingsstatus op grond van artikel 32, eerste lid, aanhef en onder c, Vw.

Als de vreemdeling zich bij de IND meldt voordat het besluit tot intrekking in rechte is komen vast 
te staan, beziet de IND of er aanleiding bestaat om de intrekkingsprocedure te beëindigen of het al 
uitgebrachte intrekkingsbesluit te heroverwegen. Als de vreemdeling zich kenbaar maakt nadat het 
besluit tot intrekking in rechte vast is komen te staan, en de vreemdeling stelt nog steeds 
internationale bescherming nodig te hebben, dan kan deze een nieuwe asielaanvraag indienen. 
Deze zal niet niet-ontvankelijk worden verklaard als bedoeld in artikel 30a, eerste lid, onder d, Vw.

Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder c, 
Vw zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in 
verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening

De IND concludeert niet dat de grond voor verlening is komen te vervallen als bedoeld in artikel 
32, eerste lid, onder c, Vw, alleen vanwege het feit dat de daders van de als traumatiserend 
aangemerkte gebeurtenis die aan de verlening van de verblijfsgunning asiel voor bepaalde tijd op 
grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder c, Vw zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan 
de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor 
asielverlening ten grondslag lag, zijn bestraft.
Als de IND constateert dat in het land van herkomst een doeltreffend systeem voor opsporing, 
vervolging en bestraffing van daders van als traumatiserend aangemerkte gebeurtenissen 
aanwezig is, kan dit aanleiding geven voor de conclusie dat de grond voor verlening van een 
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verleend op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en 
onder c Vw, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de wijziging van de Vreemdelingenwet 
2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening is komen te vervallen.

Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder d, 
Vw, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in 
verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening

Als de IND een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verleent op grond van artikel 29, eerste 
lid, aanhef en onder d, Vw zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de wijziging van de 
Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening 
intrekt op grond van artikel 32, eerste lid, onder c, Vw, wordt de verblijfsvergunning ingetrokken 
met terugwerkende kracht tot aan de ingangsdatum van het wijzigingsbesluit waarmee het 
categoriaal beschermingsbeleid is beëindigd.

X

Paragraaf C5/2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2. Procedurele regels verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd 

Indiening aanvraag

De vreemdeling moet de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd 
indienen voor de geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd afloopt. Als 
de vreemdeling na afloop van geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 
geen aanvraag heeft ingediend start de IND een procedure om intrekking van de beschermingssta-
tus. Zie hiervoor C1/3 en C2/10.1 en C2/10.4 Vc.

De IND wijst een aanvraag om verlening van verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd af 
wanneer deze aanvraag meer dan zes maanden voor afloop van de verblijfsvergunning asiel voor 
bepaalde tijd is ingediend. Hierop maakt de IND een uitzondering als de vreemdeling op het 
moment van indienen van de aanvraag vijf achtereenvolgende jaren rechtmatig verblijf heeft als 
bedoeld in artikel 8, aanhef en onder c, Vw.

Op grond van artikel 40 Vw kan de vreemdeling de aanvraag tot het verlenen van een verblijfs-
vergunning voor onbepaalde tijd niet eerder indienen dan vier weken voor de afloop van de 
geldigheidsduur van de aan hem verleende verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.
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Als de vreemdeling de aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde 
tijd indient tussen de zes maanden en vier weken voor afloop van de geldigheidsduur van de 
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd dan bepaalt de IND de aanvraagdatum op vier weken 
voor afloop van deze verblijfsvergunning.

Ingangsdatum verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Als de aanvraag is ingediend voor afloop van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel 
geldt conform artikel 44, derde lid, Vw als ingangsdatum van de verblijfsvergunning asiel voor 
onbepaalde tijd de dag dat de vreemdeling aan alle voorwaarden voor de verlening van een 
verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd voldoet.

Als de aanvraag is ingediend na afloop van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel 
geldt als ingang van de dag waarop de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel waarop 
de onbepaalde tijd is gevraagd afloopt als:
• de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel is verlopen op of na 1 oktober 2018;
• het besluit tot beëindiging van de internationale beschermingsstatus op dat moment nog niet 

in rechte vaststaat; én
• de vreemdeling aan alle voorwaarden voor de verlening van een verblijfsvergunning asiel voor 

onbepaalde tijd voldoet.

Overgangsrecht

Als de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is verlopen vóór 
1 oktober 2018 geldt het recht zoals dat gold voor deze datum.

De IND verleent direct een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd op grond van een 
aanvraag om een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd aan de vreemdeling als aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:
• de beslissing op de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is meer dan 

vijf jaar na het indienen van de aanvraag genomen;
• de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde 

tijd; en
• de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel voor onbe-

paalde tijd.

Voor de beleidsregels met betrekking tot het inburgeringsvereiste, waaronder de vrijstellings- en 
ontheffingsgronden, als bedoeld in artikel 3.107a Vb is paragraaf B9/8.1.2 Vc van overeenkomstige 
toepassing. Voor de bewijsmiddelen met betrekking tot het inburgeringsvereiste is paragraaf 
B9/18.1 Vc van overeenkomstige toepassing.
Zie paragraaf C2/10 Vc met betrekking tot de verlenging van de geldigheidsduur, als de vreemde-
ling niet aan de voorwaarden van artikel 3.107a Vb voldoet.

Arbeidsmarktaantekening

De IND vermeldt op de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd de arbeidsmarktaantekening: 
‘Arbeid vrij toegestaan; TWV niet vereist’.

Verblijfsdocument

De IND reikt op grond van artikel 9 Vw het verblijfsdocument waaruit het rechtmatig verblijf blijkt 
uit aan het IND loket dat zich het dichtst bij de woon- of verblijfplaats van de vreemdeling bevindt.
Als de IND de vreemdeling direct een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd verleent, 
zonder dat de vreemdeling in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde 
tijd, dan is artikel 29, tweede lid, Vw van toepassing.

Vervangen/vernieuwen verblijfsdocument

De vreemdeling kan een aanvraag indienen tot het vervangen of vernieuwen van het verblijfsdocu-
ment waaruit zijn rechtmatig verblijf blijkt om redenen als genoemd in artikel 4.22 Vb. De 
vreemdeling dient de aanvraag in bij een door de IND opgegeven postadres dat de IND via zijn 
website of het aanvraagformulier kenbaar maakt. De IND maakt op zijn website of op het aan-
vraagformulier eveneens kenbaar op welke wijze de vreemdeling de leges moet betalen. De 
vreemdeling dient de aanvraag in met het vereiste aanvraagformulier, dat bij de IND verkrijgbaar 
is.
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Y

Paragraaf C5/4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4. Intrekking verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd 

Paragraaf C2/10 is van overeenkomstige toepassing.
De IND trekt een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd in op grond van artikel 35, eerste 
lid, onder b, Vw als wordt voldaan aan artikel 35, eerste lid, onder b, Vw en aan artikel 3.86 Vb.
In aanvulling op paragraaf C2/10.5 Vc kan de IND een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde 
tijd ook intrekken op grond van artikel 35, eerste lid, onder c, Vw als de verblijfsvergunning asiel 
voor bepaalde tijd was verleend op grond van artikel 29, eerste lid, onder a of b, Vw.

Z

Paragraaf C6/2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2. Europese Overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking 
tot vluchtelingen 

Een staat die partij is bij de Europese Overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijk-
heid met betrekking tot vluchtelingen (Trb 1982, 24) kan Nederland informeren dat die staat de 
verantwoordelijkheid van de vluchtelingenstatus heeft overgenomen en de vreemdeling zich in die 
staat kan vestigen.
De IND:
• trekt de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd van die vreemdeling in op grond van 

artikel 32, eerste lid, aanhef en onder c, Vw;
• trekt de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd van die vreemdeling in op grond van 

artikel 35, eerste lid, aanhef en onder c, Vw.

De IND zendt de beschikking in drievoud naar de Nederlandse ambassade in de Staat die de 
verantwoordelijkheid voor de vreemdeling overneemt.
De Nederlandse ambassade:
1. reikt een exemplaar van de beschikking aan de vreemdeling in persoon uit of zendt een 

exemplaar van de beschikking naar het bij de ambassade laatst bekende adres van de 
vreemdeling;

2. zendt een exemplaar van de beschikking aan de autoriteiten van de Staat die de verantwoorde-
lijkheid voor de vreemdeling overneemt;

3. voorziet een exemplaar van de beschikking van een aantekening omtrent de datum en de wijze 
van uitreiking en zendt dit exemplaar terug aan de IND.

Een vreemdeling die een beroep doet op de Overeenkomst en nog niet in het bezit is van een 
verblijfsvergunning asiel of regulier, kan een aanvraag om een verblijfsvergunning asiel voor 
bepaalde tijd of regulier voor bepaalde tijd indienen op de wijze als bedoeld in paragrafen C1 en 
B1/3.3 Vc. De IND stelt de ambassade in Nederland van de staat waar de vreemdeling heeft 
verbleven op de hoogte van het overnemen van verantwoordelijkheid over de vreemdeling als de 
IND de vreemdeling in het bezit stelt van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd of 
regulier voor bepaalde tijd.
Als de vreemdeling een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd bezit, stelt de IND in het 
dossier zowel elektronisch als fysiek een aantekening dat de vreemdeling Verdragsvluchteling is.
De IND stelt deze vreemdeling in de gelegenheid een aanvraag om een verblijfsvergunning asiel 
voor bepaalde tijd in te dienen als de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning regulier voor 
bepaalde tijd van de vreemdeling eindigt.

AA

Model M105-E Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden als aangegeven in de bijlage.

ARTIKEL II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2018.
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Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 september 2018

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
C. Riezebos
waarnemend directeur-generaal Migratie
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Model M105-E: Beschikking verlenging ophouding, artikel 50, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 
2000
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TOELICHTING 

ARTIKELSGEWIJS 

A 

In paragraaf A1/2 van de Vreemdelingencirculaire is aangegeven dat de politie, de KMar en de ZHP 
bevoegd zijn om een visum in te trekken of nietig te verklaren. Het is op grond van wet- en regelge-
ving geen voorwaarde dat de politie, de KMar en ZHP contact opnemen met de IND voordat zij een 
visum intrekken of nietig verklaren. In de praktijk is ook gebleken dat dergelijk contact in veel gevallen 
geen toegevoegde waarde heeft. Bijvoorbeeld als duidelijk blijkt dat de vreemdeling niet meer voldoet 
aan het doel waarvoor het visum is verstrekt. Het blijft echter mogelijk dat in het kader van de 
zorgvuldigheid de politie, KMar en ZHP contact opnemen met de IND. Verder is verduidelijkt dat het 
kanaal Gent-Terneuzen beschouwd wordt als buitengrens van het grondgebied van de Benelux voor 
de personencontrole van opvarenden van zeeschepen in de kanaalzone Gent-Terneuzen.

B 

De aanpassing in paragraaf A2/12.2 Vc legt vast dat verblijfsdocumenten van vreemdelingen die 
geëmigreerd zijn of met onbekende bestemming zijn vertrokken voor de resterende geldigheidsduur 
in SIS worden geregistreerd. Op deze wijze wordt voorkomen dat het document nog gebruikt kan 
worden als identiteitsdocument of als document om Nederland mee in te reizen.

C 

Naar aanleiding van ontwikkelingen in de jurisprudentie dient het beleid aangepast te worden. Zo 
heeft het Europese Hof van Justitie bij uitspraak van 16 januari 2018 nr. C-240/17 (E) uitleg gegeven 
over de werkwijze bij de signalering van inreisverboden in het geval een vreemdeling een verblijfssta-
tus in een andere lidstaat heeft. Tevens heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(AbRvS) bij uitspraken van 26 januari 2018, nr. 201604375/1, en 31 januari 2018, nr. 201608027/1, 
geoordeeld dat indien een derdelander in het bezit is van een door een andere lidstaat afgegeven 
geldige verblijfsvergunning, niet in de weg staat aan het opleggen van een inreisverbod. Deze 
ontwikkelingen geven aanleiding om de Vc aan te passen: indien een derdelander in het bezit is van 
een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfsvergunning, staat dat niet in de weg aan het 
opleggen van een (zwaar) inreisverbod. Deze handelwijze wordt ingegeven door de wens om bij 
derdelanders die in het bezit zijn van een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfs-
vergunning en waarbij er sprake is van ernstige openbare orde aspecten, te voorzien in de mogelijk-
heid de toegang tot Nederland voor langere tijd te ontzeggen ter bescherming van de samenleving.
De passage over artikel 3 EVRM behoefde aanpassing, mede in het licht van de jurisprudentie waarin 
de eisen aan het opleggen van een inreisverbod op grond van artikel 66a, zevende lid, Vw, zijn 
aangescherpt (AbRvS 4 jul 2017, 4 juli 2017, 201604476/1). Dergelijke zware inreisverboden kunnen 
alleen nog worden opgelegd als er sprake is van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige 
bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving. Daar komt bij dat in de jurisprudentie 
wordt aangenomen dat een zwaar inreisverbod in de weg staat aan een inhoudelijke beoordeling van 
de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Beoordeling van 
asielgerelateerde aspecten, waaronder artikel 3 EVRM, dient derhalve ten volle plaats te vinden in het 
kader van dit inreisverbod.

D 

Met deze paragraaf wordt nader invulling gegeven aan de discretionaire ruimte die artikel 6.5b, eerste 
en tweede lid, Vb laten bij de beoordeling van verzoeken om het inreisverbod op te heffen. Het eerste 
lid heeft betrekking op een inreisverbod dat is opgelegd terwijl een termijn voor zelfstandig vertrek is 
gegund, waar de vreemdeling zich aan heeft gehouden; het tweede lid ziet op een inreisverbod 
waarbij er geen termijn voor zelfstandig vertrek is gegund (nul dagen) of waarbij de vreemdeling niet 
binnen de aan hem gegunde termijn is vertrokken. Het spreekt voor zich dat om die reden terughou-
dender toepassing wordt gemaakt van het tweede lid.
Indien de vertrektermijn die de vreemdeling is gegund, alsnog wordt onthouden voordat de vreemde-
ling is vertrokken uit Nederland en de Europese Unie, wordt een verzoek om opheffing beoordeeld 
conform artikel 6.5b, tweede lid, Vb.
De invulling van de bevoegdheid om een inreisverbod in te korten, is door de Uniewetgever niet 
ingevuld en aan de lidstaten gelaten. Bij de invulling van de bevoegdheid onder zowel het eerste als 
het tweede lid van artikel 6.5b Vb is er voor gekozen daarbij ook het gedrag van de vreemdeling in het 
verleden te betrekken. Een element daarvan is het betrekken van gepleegde strafbare feiten. De 
bereidheid om het inreisverbod op te heffen in het kader van het tweede lid is aan aanvullende 
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voorwaarden verbonden. Dat past bij het terughoudender gebruik dat van het tweede lid wordt 
gemaakt.
Een inreisverbod wordt op grond van dit gewijzigde beleid niet opgeheven als het gaat om een 
inreisverbod dat is opgelegd met toepassing van art. 66a, zevende lid, Vw, ook niet indien zou worden 
onderbouwd dat het gedrag van de vreemdeling geen werkelijke, actuele, voldoende ernstige 
bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving meer oplevert.
Dat laat vanzelfsprekend onverlet dat er bijvoorbeeld in het licht van internationale verplichtingen 
(zoals artikel 8 EVRM) wel aanleiding kan bestaan een zwaar inreisverbod op te heffen. In dat kader 
blijft de verwijzing naar het opheffingsbeleid zoals dat voor de ongewenstverklaring geldt van belang.
Indien de vreemdeling eerder het onderwerp was van een terugkeerprocedure die leidde tot zijn 
vertrek, en hij nadien opnieuw zonder rechtmatig verblijf op het grondgebied wordt aangetroffen, is 
sprake van een terugkerend patroon van onrechtmatig verblijf. In die gevallen is de coulance die 
spreekt uit het verkorten van het inreisverbod niet meer passend. Om die reden zijn personen die na 
eerder vertrek zijn teruggekeerd en daardoor onderwerp van meerdere terugkeerbesluiten waren, 
uitgesloten van deze regeling (opheffing op basis van artikel 6.5b, tweede lid, Vb).

De beleidsaanpassing geeft nadere invulling aan het gebruik van artikel 6.5b, eerste dan wel tweede 
lid, Vb om een inreisverbod op te heffen. Dit laat onverlet dat er – ook buiten het kader van deze 
bepalingen – aanleiding kan zijn om wegens individuele omstandigheden het inreisverbod op te 
heffen, ook indien niet aan de in het beleid geconcretiseerde voorwaarden wordt voldaan. Dat geldt in 
zijn algemeenheid voor alle opgelegde inreisverboden, ook indien er sprake is van een zwaar 
inreisverbod. Om die reden is deze beleidsregel ter verduidelijking opgenomen in het algemene deel 
van het beleid.
Het zal daarbij moeten gaan om individuele omstandigheden die niet reeds bij het opleggen van het 
inreisverbod zijn of hadden kunnen worden betrokken. Uitgangspunt is dat aan een vreemdeling een 
passend inreisverbod is opgelegd waarbij de omstandigheden van het geval al zijn gewogen en de 
belangen van de vreemdeling zijn afgewogen tegen het algemene belang van de staat. Er zal dan ook 
niet snel aanleiding zijn om de duur van het inreisverbod te verkorten c.q. tot opheffing van dat 
inreisverbod over te gaan.

E 

De IND is de digitale dienstverlening gestaag aan het uitbreiden, waardoor de aanvraag niet in alle 
gevallen aan een IND-loket hoeft te worden ingediend. Op de IND-website is vermeld welke aanvragen 
digitaal ingediend kunnen worden, terwijl op het aanvraagformulier is vermeld waar de aanvraag 
ingediend kan worden. Het is zodoende voor de aanvrager kenbaar op welke wijze de betreffende 
aanvraag kan worden ingediend.

F, J 

Met deze wijziging wordt de Vc in lijn gebracht met de aanpassingen in het Buwav (zie wijziging 
Buwav in Stb. 2018, 310 d.d. 14 september 2018) die bepaalt dat met ingang van 1 oktober 2018 
vreemdelingen met een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘overplaat-
sing binnen een onderneming’ een arbeidsmarktaantekening krijgen die hen in staat stelt om naast 
hun beperking waarvoor de verblijfsvergunning is verleend arbeid als zelfstandige te verrichten. Voor 
een nadere toelichting zie wijziging Buwav in Stb. 2018, 310, d.d. 14 september 2018. Als overgangs-
bepaling geldt hetgeen is opgenomen in B1/5.1.1. Hieruit volgt dat de oude arbeidsmarktaantekening 
op het verblijfsdocument van vreemdelingen die voor 1 oktober 2018 in het bezit zijn gesteld van een 
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘overplaatsing binnen een 
onderneming’ in het kader van richtlijn 2014/66/EU per 1 oktober 2018 wordt beschouwd als de 
arbeidsmarktaantekening zoals die vanaf 1 oktober 2018 geldt. Dat betekent dat houders van een 
verblijfsvergunning voor ‘overplaatsing binnen een onderneming’ die voor 1 oktober 2018 in het bezit 
zijn gesteld van een verblijfsdocument hun document niet hoeven om te ruilen om in aanmerking te 
komen voor de ruimere arbeidsmarktaantekening.

G, H 

In paragraaf 24 van Bijlage 1 Uitvoeringsregels behorende bij de RuWav is het beleid opgenomen voor 
intra-corporate transferees die niet onder het toepassingsbereik van de ICT-richtlijn (Richtlijn Intra 
Corporate Transferees 2014/66/EU) vallen. Voor deze werknemers moet de werkgever op dit moment 
-indien nodig- een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij het UWV. Daarnaast moet een 
aanvraag om afgifte van een MVV of verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd 
worden ingediend bij de IND. Tijdens het implementatietraject van de ICT-richtlijn is benoemd dat op 
deze aanvragen ‘intra concernuitzending anders dan voor overplaatsing binnen een onderneming’ ook 
de GVVA-procedure (Single Permit) van toepassing zou moeten zijn. Besloten is toen echter om deze 
geringe wijziging eerst op een later moment door te voeren. Met dit WBV wordt in paragraaf B5/2.1.3 
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en B5/2.3 de procedure nu alsnog gewijzigd in een GVVA-procedure. De werkgever hoeft hierdoor 
maar één vergunning voor verblijf en arbeid aan te vragen, bij de IND. De IND vraagt in het kader van 
de aanvraag advies aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. Aanvragen ‘intra concernuitzending 
anders dan voor overplaatsing binnen een onderneming’ die zijn ingediend vóór 1 oktober 2018 zullen 
nog worden afgedaan als een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, waarin het UWV nog 
een TWV afgeeft. Vanaf 1 oktober 2018 is het alleen nog mogelijk om hiertoe een GVVA-aanvraag in te 
dienen.

I 

In paragraaf B6/2.4, onder 2 Vc is opgenomen dat: gelet op artikel 3.26 VV geldt dat erkende referenten 
als bedoeld in artikel 3.99, eerste lid, Vb ook de aanvraag ten behoeve van een gezinslid in mogen 
dienen. Dat betreft de gevallen dat vreemdeling in Nederland verblijft of wil verblijven in het kader van 
uitwisseling of studie, dan wel voor het verrichten van arbeid als kennismigrant of onderzoek in de zin 
van richtlijn (EU) 2016/801. Ook voor erkende onderzoeksinstellingen geldt derhalve dat zij een 
aanvraag mogen indien inzake de overkomst van gezinsleden. In het beleid wordt dat, in lijn met 
artikel 3.26 VV voor de duidelijkheid tot uitdrukking gebracht.

K 

Paragraaf B8/3.1 Vc is op verschillende punten aangepast en verduidelijkt.
Met betrekking tot de bevoegdheden van de Commandant van de Koninklijke Marechaussee is de 
verwijzing naar Schiphol geschrapt. Indicaties van mensenhandel kunnen zich immers voordoen in de 
gehele taakuitoefening van de KMar. Daarnaast is de functienaam “Districtscommandant KMar 
Schiphol” aangepast naar “Commandant van de Koninklijke Marechaussee” vanwege een wijziging in 
de functienaam.
De volgende aanpassingen vormen geen beleidswijziging maar een verduidelijking van een bestaande 
werkwijze. Met de aanpassingen wordt gehoor gegeven aan de eerste aanbeveling uit de Tiende 
Rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (te raadplegen via www.nationaalrappor-
teur.nl) om de rollen van de diverse partijen bij signalen van mensenhandel in het beleid te verduide-
lijken:
– In het kader van de taakuitvoering van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie 

Opsporing (ISZW-DO) kunnen door de Inspectie signalen worden opgevangen over mogelijke 
situaties van mensenhandel, specifiek arbeidsuitbuiting. Daarom wordt in de tekst opgenomen dat 
de bedenktijd ook kan worden verleend op voorspraak van de ISZW-DO. De ISZW-DO verleent niet 
zelf de bedenktijd: het model M55 waarmee de bedenktijd verleend wordt, wordt in alle gevallen 
opgemaakt door de politie of KMar.

– De handelwijze van de KMar bij signalen van mensenhandel blijkt in de praktijk overeen te komen 
met de handelwijze van de politie. Daarom dient, daar waar in de tekst wordt gesproken over de 
politie, eveneens de KMar te worden genoemd.

Met de volgende aanpassing is gehoor gegeven aan de tweede aanbeveling uit de Tiende Rapportage 
van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel:
– In de tekst is verduidelijkt dat ook de KMar bij ‘de geringste aanwijzing’ van mensenhandel de 

bedenktijd aanbiedt. Hiermee wordt ook in de tekst van de Vc neergelegd dat de handelwijze van 
de KMar en de politie bij signalen van mensenhandel overeenkomt.

Tot slot is in de tekst opgenomen dat het beleid voor slachtoffers die geen aangifte kunnen of willen 
doen, eveneens kan worden toegepast bij minderjarigen. Het vermoedelijke slachtoffer dient wel aan 
te tonen dat hij geen aangifte kan of wil doen of anderszins medewerking kan of wil verlenen aan de 
strafrechtelijke opsporing en vervolging van de mensenhandelaar in verband met zijn minderjarig-
heid. Ook moet de gestelde minderjarigheid worden onderbouwd, zie paragraaf B8/3.3 Vc voor de 
bewijsmiddelen om dit aan te tonen. Het enkele feit dat een slachtoffer minderjarig is, betekent niet 
per definitie dat het slachtoffer om die reden niet in staat is medewerking te verlenen aan een 
strafrechtelijke onderzoek.
Met de aanpassing wordt gehoor gegeven aan de wens van verschillende partijen om de positie van 
kinderen nadrukkelijker op te nemen in het beleid. Wanneer de minderjarigheid niet met identifice-
rende documenten kan worden onderbouwd, dient met inachtneming van de procedures in paragraaf 
C1/2.2 Vc (de leeftijdsschouw en/of het leeftijdsonderzoek) te worden vastgesteld of van de minderja-
righeid van de vreemdeling kan worden uitgegaan.

L 

In paragraaf B8/3.3 Vc is omschreven welk bewijsmiddel een vermoedelijk slachtoffer van mensenhan-
del moet overleggen waaruit blijkt dat hij, in verband met minderjarigheid, geen aangifte kan of wil 
doen of geen medewerking kan of wil verlenen aan de strafrechtelijke opsporing en vervolging van de 
mensenhandelaar of de berechting in feitelijke aanleg van de verdachte.
Daarnaast is omschreven dat als de minderjarigheid niet met officiële documenten is onderbouwd, 
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sprake dient te zijn van een vaststelling van de evidente minderjarigheid conform paragraaf C1/2.2 Vc. 
Verder betekent de minderjarigheid van de vreemdeling, zoals in de toelichting op B8/3.1 Vc ook is 
vermeld, niet per definitie dat geen medewerking aan het strafproces verwacht kan worden.

Daarnaast is toegevoegd dat ook een verklaring van de KMar wordt beschouwd als bewijs dat een 
strafzaak nog loopt en dat een verklaring van de KMar wordt beschouwd als bewijsmiddel waaruit 
blijkt dat er aanwijzingen zijn van mensenhandel. Dit is geen beleidswijziging maar betreft
een verduidelijking van een bestaande werkwijze.

M 

De tekst in paragraaf B8/3.4 is in lijn gebracht met de terminologie van het Coördinatiecentrum 
Mensenhandel; regiocoördinator/regiocoördinatie is gewijzigd in zorgcoördinator/zorgcoördinatie.

N 

In de toelichting bij B8/3.1 en in B8/3.3 Vc is opgenomen dat het beleid voor slachtoffers die geen 
aangifte kunnen of willen doen, kan worden toegepast bij minderjarigen wanneer uit een recente 
verklaring van de politie of KMar blijkt dat van de minderjarige niet geacht kan worden medewerking 
te verlenen aan een strafrechtelijk opsporings- of vervolgingsonderzoek naar of berechting in feitelijke 
aanleg van de verdachte vanwege diens minderjarigheid. Om die reden wordt deze grond ook 
opgenomen in de voorwaarden voor het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd 
onder de beperking ‘niet-tijdelijke humanitaire gronden’. Voorwaarde is dat de vreemdeling op het 
moment van de aanvraag tot het verlenen van deze vergunning minderjarig is.
Ook in dit geval geldt dat als geen sprake meer is van de omstandigheid waardoor het slachtoffer 
geen medewerking kan verlenen aan het strafproces, er wel sprake kan zijn van klemmende redenen 
van humanitaire aard die leiden tot verlening van een verblijfsvergunning.

O 

Met de beleidswijziging in paragraaf B9/12 Vc wordt gehoor gegeven aan een aanbeveling van de 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel uit de Tiende Rapportage van oktober 2017. De vreemdeling die 
verblijf heeft gehad in het kader van het beleid op het gebied van mensenhandel kan in aanmerking 
komen voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk als wordt aangetoond dat de Officier van 
Justitie overgaat tot vervolging in de betreffende strafzaak. Omdat een rechterlijke uitspraak altijd 
vooraf wordt gegaan door een vervolgingsbeslissing, is het niet langer nodig om aparte categorieën 
op te nemen voor gevallen waarin de strafzaak heeft geleid tot een rechterlijke uitspraak.

In het beleid dat gold voorafgaand aan publicatie van dit WBV werd de niet-tijdelijk humanitaire 
vergunning verleend aan slachtoffers waarbij het strafproces uiteindelijk tot een veroordeling heeft 
geleid. Bij de inwerkingtreding van dit beleid is destijds overwogen dat een veroordeling van de dader 
een inherent risico met zich meebrengt op represailles. Bepleit kan echter worden dat het risico op 
represailles al ontstaat op het moment dat het OM overgaat tot strafrechtelijke vervolging. Daarnaast 
kan een dader vanwege formele redenen (denk aan vormfouten e.d.) uiteindelijk niet schuldig worden 
bevonden in het strafproces, terwijl het OM wel terecht tot vervolging is overgegaan. Tot slot is van 
belang dat het voor een slachtoffer van waarde is om al bij aanvang van de rechtszaak (dus vanaf het 
moment van dagvaarden; en niet pas bij een veroordeling) zekerheid te hebben omtrent de verblijfs-
status. Dit zal mogelijk een positief effect hebben op de aangiftebereidheid en de bereidheid van 
slachtoffers om mee te werken aan het strafproces.

Verder is ter verduidelijking van het beleid opgenomen dat er sprake dient te zijn van drie jaar 
onafgebroken verblijf om aanspraak te kunnen maken op een verblijfsvergunning humanitair 
niet-tijdelijk. Het betreft namelijk voortzetting van bestendig verblijf in Nederland.

P 

De wijzigingen in paragraaf B9/18 Vc vloeien voort uit de wijzigingen in paragraaf B9/12 Vc. Daarin is 
opgenomen dat een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk verleend kan worden na toepassing 
van het schrijnend pad (het toekennen van een verblijfsvergunning aan een vermoedelijk slachtoffer 
van mensenhandel dat niet kan of wil meewerken aan het strafrechtelijk opsporingsonderzoek) voor 
minderjarigen en nadat het OM besluit tot vervolging over te gaan ter zake van het strafbare feit 
waarvan aangifte is gedaan. Bij de verlening van een verblijfsvergunning na toepassing van het 
schrijnend pad voor minderjarigen is van belang dat de minderjarigheid wordt aangetoond middels 
documenten; het vereiste om een geldig document voor grensoverschrijding te tonen geldt onverkort 
bij deze aanvragen.
Daarnaast is in de tekst opgenomen dat de IND een verklaring van de KMar beschouwt als bewijsmid-
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del van een nog lopend strafrechtelijk onderzoek of het feit dat de vreemdeling niet mee kan werken 
aan het strafproces. Met deze aanpassing wordt geen wijziging beoogd, maar een verduidelijking van 
een bestaande werkwijze.

Q, R 

Het tekstdeel met als kopje ‘Middelen van bestaan’ was abusievelijk in paragraaf B11/2.3 Vc terecht 
gekomen. Het is met deze wijziging verplaatst naar paragraaf B11/2.2 Vc, waar het thuishoort.
In de aanhef van paragraaf B11/2.3 Vc stond abusievelijk artikel 3.31 Vb in plaats van 3.31b Vb 
vermeld. Dat is met deze wijziging gecorrigeerd.
Met de beleidsregel in paragraaf B11/2.3 Vc is beoogd de in artikel 3.31b Vb geboden mogelijkheid om 
een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen imperatief voor te schrijven. Gelet op 
de tekst van artikel 3.31b Vb waren in paragraaf B11/2.3 Vc abusievelijk haken om het woord ‘geregis-
treerd’ geplaatst. Dat is met deze wijziging gecorrigeerd.

S 

Het is niet in alle gevallen noodzakelijk om voor het verkrijgen van de benodigde gegevens inzake de 
toepasselijkheid van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag een vreemdeling voorafgaand aan het 
uitbrengen van een voornemen te horen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de rol, gedragingen 
en het handelen van de vreemdeling met betrekking tot internationale misdrijven voldoende blijkt uit 
openbare bronnen, jurisprudentie van internationale hoven en tribunalen, nationale jurisprudentie of 
ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bovendien verplichten Vreemdelingenwet 
noch de Procedurerichtlijn (2013/32/EU) tot een gehoor voorafgaand aan het voornemen tot intrekking. 
Om die reden is het beleid gewijzigd in die zin dat de IND kan besluiten de vreemdeling voorafgaand 
aan het uitbrengen van het voornemen hierop tijdens een gehoor te laten reageren, maar daar niet toe 
gehouden is. Mocht de IND een dergelijk gehoor houden, dan moet dit gehoor gehouden worden door 
een medewerker die gespecialiseerd is in de materie van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag.

De werkwijze bij een verlopen verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is herzien naar aanleiding 
van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 mei 2017 
(201607681/1/V3) waaruit volgt dat een beschermingsstatus niet eindigt met het verlopen van de 
geldigheidsduur van de verleende asielvergunning.

T 

In paragraaf C2/3.2 wordt verduidelijkt hoe wordt omgegaan met (de geloofwaardigheid van) 
toekomstige uitingen van de seksuele gerichtheid van lhbt’s in het land van herkomst. Met name 
wordt beoogd meer duidelijkheid te geven over het verlangen van terughoudendheid van de 
vreemdeling. Aan de uitingen van de vreemdeling in Nederland wordt minder expliciet belang 
toegekend, evenals aan uitingen in het verleden in het land van herkomst. Bij terugkeer naar het land 
van herkomst kan zich immers een andere situatie voordoen.
Daarnaast is in paragraaf C2/3.2 opgenomen dat de IND ook aanvullend bewijsmateriaal betrekt, mits 
dit niet seksueel getint is. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de Kamerbrief van 4 juli 2018, kst-
19637-2414.

U 

Referent is een amv: gelet op de uitspraak van 12 april 2018 van het Europese Hof in de zaak C-550/16 
A&S ontstaat de noodzaak om een specifieke paragraaf op te nemen voor nareiszaken waarin de 
referent een amv is. Met name de definitie van de term ‘minderjarig’ is hierbij van belang. Paragraaf 
C2/4.1 is hierop aangepast.

V, W, X 

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 
9 mei 2017 (201607681/1/V3) wordt direct na het verlopen van de geldigheidsduur van de asielvergun-
ning voor bepaalde tijd automatisch een intrekkingsprocedure opgevoerd om te beoordelen of de 
beschermingsstatus kan worden beëindigd. De IND onderzoekt dan of de vreemdeling nog op de 
laatst bekende woon- en verblijfplaats verblijft en tracht in contact te komen met de vreemdeling. De 
beschermingsstatus wordt beëindigd als de IND geen contact met de vreemdeling kan krijgen. De 
vreemdeling is namelijk conform artikel 4.37 Vb verplicht om wijzigingen in de woon- en verblijfplaats 
door te geven. Als de conclusie is dat de vreemdeling niet meer woonachtig is in Nederland en met 
onbekende bestemming is vertrokken wordt de beschermingsstatus beëindigd omdat de vreemdeling 
schijnbaar geen behoefte meer stelt in verblijf in Nederland. De grond voor verlening van het 
verblijfsrecht is hiermee komen te vervallen.
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Om ervoor te zorgen dat een vreemdeling tijdig een aanvraag indient om verlenging (of voor 
onbepaalde tijd) en op de hoogte is van de consequenties als de aanvraag niet op tijd is, verstuurt de 
IND sinds begin 2018 drie maanden voor het verlopen van de geldigheidsduur van de verblijfs-
vergunning een brief aan de vreemdeling. In deze brief wordt de vreemdeling gewezen op het feit dat 
de geldigheidsduur verloopt en wat de consequenties zijn van het niet tijdig indienen van een 
aanvraag om verlenging of voor onbepaalde tijd. De nieuwe werkwijze heeft ook gevolgen voor de 
ingangsdatum van de aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur. Als de beschermingsstatus 
nog niet definitief is beëindigd en er wordt alsnog een aanvraag ingediend om verlenging zal de 
intrekkingsprocedure worden geannuleerd en de aanvraag om verlenging worden beoordeeld. Als aan 
de voorwaarden voor verlenging wordt voldaan wordt de verblijfsvergunning verleend met als 
ingangsdatum de dag na afloop van de asielvergunning. Dit geldt alleen voor die zaken waarbij de 
verblijfsvergunning asiel verloopt op of na 1 oktober 2018. Als de verblijfsvergunning eerder is 
verlopen dan deze datum geldt het beleid zoals dat gold voor 1 oktober 2018 (ingangsdatum van dit 
WBV).

De passage behorende bij paragraaf C5/2 Vc met betrekking tot het indienen van de verblijfs-
vergunning asiel voor onbepaalde tijd op of na 1 januari 2005 is gedateerd en derhalve verwijderd.

De verwijzing naar B12/2.6 waarin wordt doorverwezen naar B9/8.1.2 leidde in de uitvoeringspraktijk 
tot onduidelijkheid. Daarom is ervoor gekozen om direct naar B9/8.1.2. te verwijzen.

Y 

Met deze wijziging in paragraaf C5/4 is een onjuiste verwijzing aangepast. C2/10.3 moest zijn C2/10.5.

Z 

In paragraaf C6/2 Vc is een foutieve verwijzing gecorrigeerd.

AA 

De wijziging betreft een aanpassing in de ondertekening van het model. Met de wijzigingen van het 
model M105-E in het wijzigingsbesluit van 1 april 2018, was een deel van de ondertekening weggeval-
len. Met deze aanpassing is het betreffende gebrek verholpen.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
C. Riezebos
waarnemend directeur-generaal Migratie
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