
Tussentijds Bericht
Vreemdelingencirculaire TBV 2001/13

Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Staf van de Koninklijke mare-
chaussee
i.a.a:
– de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Directie Beleid
Datum: 26 april 2001
Ons kenmerk: 5065986/00/IND
Code: TBV 2001/13
Juridische achtergrond: B1/2.2.11 en
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Inleiding
Dit Tussentijds Bericht
Vreemdelingencirculaire behelst een
verduidelijking van het driejarenbe-
leid naar aanleiding van de uitspra-
ken van de Rechtseenheidskamer van
de Arrondissementsrechtbank te ’s-
Gravenhage (REK) van 1 november
2000 over de berekening van de ter-
mijn. Volgens de toelichting bij de
eerste voorwaarde van het driejaren-
beleid in de Vc 1994 (A4/6.22) telt de
periode, gedurende welke de vreemde-
ling in het bezit is geweest van een
(voorwaardelijke) vergunning tot ver-
blijf, niet mee bij de berekening van
de termijn. Bij uitspraken van 1

november 2000 heeft de REK deze
bijzondere beleidsregel nader toege-
licht door te overwegen dat de perio-
de, gelegen tussen enerzijds de datum
van ontvangst van de beslissing waar-
bij de vreemdeling een voorwaardelij-
ke vergunning tot verblijf wordt toe-
gekend en anderzijds de datum
waarop de vreemdeling kennis neemt
van de beslissing waarbij deze ver-
gunning wordt ingetrokken dan wel
de expiratiedatum van deze vergun-
ning geen relevant tijdsverloop ople-
vert. Dit leidt tot de volgende rege-
ling. 

Tekst
Hoofdstuk B1/2.2.11, onderbreking
van de termijn, onder ad a en hoofd-
stuk C2/9.4.3 onder ad a. worden als
volgt gewijzigd. Na de zin ‘De gehele
geldigheidsduur … is genomen.’
wordt de volgende tekst ingevoegd:

‘Let wel: in zaken waarin het relevan-
te tijdsverloop moet worden beoor-
deeld naar de stand van zaken vóór 1
april 2001, en dus moet worden vast-
gesteld of de driejaartermijn is volge-
lopen vóór 1 april 2001, is dit op
grond van een uitspraak van de REK
van 1 november 2000 anders. Indien
de vreemdeling in de loop van de
procedure reeds in het bezit is gesteld
van een andere verblijfstitel ongeacht
de vraag of  deze verblijfstitel naar
zijn aard tijdelijk is of niet, telt die
periode niet mee in de opbouw van

het relevante tijdsverloop voor de nog
openstaande procedure. 
Buiten beschouwing blijft derhalve de
periode vanaf de datum waarop de
vreemdeling of diens gemachtigde
kennis neemt van de beslissing waar-
bij de vreemdeling een verblijfstitel
wordt toegekend tot en met de datum
waarop de vreemdeling of diens
gemachtigde kennis neemt van de
beslissing waarbij de verblijfstitel
wordt ingetrokken, dan wel, bij niet
verlenging van de geldigheidsduur
van deze verblijfstitel, de expiratieda-
tum daarvan. Bij verzending per post
wordt de dag na de verzending als
dag van ontvangst gezien, tenzij deze
dag valt op een zondag of een alge-
meen erkende feestdag. In dit laatste
geval wordt de dag van ontvangst
geacht te zijn de eerstvolgende dag
die niet een zondag of algemeen
erkende feestdag is.’

De overige tekst van B1/2.2.11 en
C2/9.4.3 blijft ongewijzigd.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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