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geen
mvv- en legesprocedures (fBV90A)

Bij circulaire van 9 februan.:1994 (fBV 90) bent u geïnformeerd over de toepassing
van de lêges- en mvv-procedure. respectievelijk met ingang van 15 februari 1994 en 1
april 1994.
Naar aanleiding van overleg op 23 maart 1994 met de Vaste Commissie voor Justitie
uit de Tweede Kamer heb iJ<besloren rot aanvulling van TBV 90. Die aanvulling is
verwerkr in onderstaande TBV 90a; daarmee is TBV 90 vervallen. Vanaf heden is her
ondersraande van kracht.

1. De mvv-regeUng

Op basis van art. 52a Vreemdelingenbesluit is in hoofdstUk A4, 5 van de Vc 1994 het
mvv-beleid geformuleerd.

1.1. Voor wie geldt het mvv-vereiste?

Het mvv-vereiste geldt voor iedereen die mvv-plichtig is en die
- een aanvraag om eerste toelating indient;

-tijdens een toelatingsprocedure een andere aanvraag om roelating indient.

Van het mvv-vereiste zijq slechrs vrijgesteld:
. Vteemdelingen die een aanvraag om roelating als vluchteling hebben ingediend:
- gezinsleden van toegelaten vluchrelingen. die uit het land van herkomst komen en
in aanmerking komen voor toelating in het kader van gezinshereniging;

- Vteemdelingen die zich in een zodanige acute humanitaire noodsituatie bevinden.

dat medische behandeling onverwijld noodzakelijk is;

. Vteemdelingen die slachtoffer zijn van Vtouwenhandel of aangever zijn van
van Vtouwenhandel. ais bedoeld in Vc. 1994-.hoofdsrulc. B22.
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1.2. Hoe te handelen

Heeft de vreemdeling geen mw, dan dient hij erop te worden gewezen, dat het

indienen van een aanvraag om roelating zinloos is, aangezien die ingevolge art 4:5
van de Algemene wet bestUursrecht onmiddellijk buiten behandeling zal worden
gesteld. Bettolc:k.enes mje termijn is daarmee geëindigd (art. 8 Vw) en hem dient te
worden aangezegd Nededand te verlaten.

Indien betrokJc:ene niettemin een model a wenst te ondertekenen, kan hij daartoe in
de gelegenheid worden gesteld.

Aangezien het hier niet gaat om enige inhoudelijke toetsing van de aanvraag. behoeft
in zo'n geval geen leges te worden geheven. Wel dient aan betrokkene onmiddellijk
een beschik.1cing tot buitenbehandelingstelling (forrilulier 0 29-1 c.q. D29-lA) te

worden Uitgereikt met de aanzegging Nederland onverwijld te verlaten. bij gebreke
waarvan uirzetting zal volgen.

Deze versnelde afdoening geldt ook in gevallen waarin:

0 de vreemdeling aanroont aan alle vereisten voor een bepaald verblijfsdoel te
voldoen, doch geen mvv heeft;

- de vree~deling in bewaring is genomen en een aanvraag om toelating indienr;

1.3. Inkomende mvv-verzoeken

Ik maak u erop attent dat de procedure van een aanvraag door een referent hier te
lande van kracht blijft.

2. De legesregeUng

Een bepaald bedrag dient voldaan te worden voor de in behandelingneming van een
aanvraag om eerste toelating. Hiertoe is een tarievensteisel ontwikkeld van lage'
bedragen voor smalle schouders en relatief hoge bedragen voor sterke.

2.1. Voor wie geldt de legesregeling? '
De legesregeling geldt voor niet-mvv plichtigen. die een eerste aanvraag om toelating
indienen en voor mvv-plichtigen, die bij de eerste aanvraag om toelating over een
mvv beschikken. Vreemdelingen die een vergunning tOt vestiging aanvragen. dienen
een bedrag van f 500.- te voldoen.

Vreemdelingen wier aanvraag om toelating onmiddellijk buiten behandeling wordt
gesteld (zie 1.2) betalen geen leges.

2.2. Verlenging verblijfstitel
Vreemdelingen die over een verblijfstitel beschikJc:en en hun verblijf wensen voort te
zetten. zijn niet legesplichtig. Dit geldt voor alle vormen van voortgezet verblijf.
behalve de aanvraag om een vergunning tOt vestiging.

Vreemdelingen dienen echter wel tijdig verlenging van hun verblijf te vragen.
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De nonnen voor "tijdigheid" zijn niet gewijzigd. Hiervoor gelden nog steeds de

termijnen van uiterlijk 4 weken voor afloop van de vergunning rot verblijf rot 6
maanden na het verstrijken ervan als weergegeven in Vc 1994, A4. 6.7.2.1.

Voor vreemdelingen wier 10 lid 2.status van rechtswege is vervallen. geldt eveneens
de uiterlijke termijn van 6 maanden.

2.3. Wijziging van verblijfsdoel

Vreemdelingen zijn opnieuw leges verschuldigd en dienen in het bezit te zijn van een
mw, indien zij in de loop van hun procedure voor eerste toelating een aanvraag voor
toelating voor een ander doel indienen.

i8 3. BIjzonderheden

'-./ 3.1. Overgangsrecht

De verscherpte mvv-regeIing geldt voor vreemdelingen die zich vanaf 1 april 1994 bij
de vreemdelingendienst vervoegen om een aanvraag om eerste toelating in te dienen.
Voor vreemdelingen, die zich vbbr I april 1994 hebben gemeld, doch een afspraak na
die datUm hebben voor het behandelen van hun aanvraag, geldt dat het enkele

ontbreken' van de mvv niet wordt tegengeworpen indien overigens aan de
voorwaarden voor toelating wordt voldaan.

3.2. Nieuwe mvv-vrijsteI1lngen

Met ingang van 1 maart 1994 zijn onderdanen van Australië. Canada, Japan en Nieuw
Zeeland vrijgesteld van het mvv-vereiste.

3.3. Mvv-aanvraag in buitenland

De mvv kan uitsluitend wotden aangevraagd op een Nederlandse vertegenwoordiging
in het land van herkomst of in het land waarin de vreemdeling zijn vaste woon- of
verblijfplaats heeft.

3.4. Slachtoffers van vrouwenhandel (Yc 1994. 817)

Slach(Offers van vrouwenhandel zijn onmeven van het mvv-vereiste, zij moeten echter

wel f 125,- leges betalen.-
'-../

3.5. In Nederland geboren kinderen

Op het momenr dat het verblijf dient te worden geregeld (in beginsel vanaf het 12e
jaar) dient bij het indienen van het model a het daarvoor geldende legesbedrag te
worden voldaan.

3.6. Vrije termijn
De legesregeling is alleen van toepassing op aanvragen om toelating. Verblijf in de

vrije termijn valt daar niet onder.

3.7. Stage

Vreemdelingen die als stagiaire met een tewerKstellingsvergunning in Nederland
kunnen worden toegelaten "voor het verrichten van arbeid in loondiensr". betalen f.

1000,- leges. .
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Vreemdelingen die al in Nederland zijn toegelaten voor studie en in het kader
daarvan een stage lopen. al dan niet op basis van een tewerkstellingsvergunning.
betalen geen leges.

Vreemdelingen die in het kader van een cultureel accoord stage in Nederland lopen.
betalen een legesbeclrag van f 125.-. (zie ook 3.9)

3.8. Wetenschappelijk onderzoekers (aio's. oio's en academie-onderzoekers)
Assistenten in opleiding (aio), onderzoekers in opleiding (oio) en academische-
onderzoekers zijn een legestarief van f. 125,- verschuldigd.

3.9. Verblijf op basis van culturele accoorden

Een vreemdeling. die op basis van een cultureel accoord tijdelijk in Nederland wenst
te verblijven om zich op de Nederlandse samenleving te oriënteren. is f. 125,- leges
verschuldigd (zie ook 3.7).

3.10. Geprivilegieerden
Gepriviligeerden als bedoeld in Vc 1994, B20, vallen niet onder het regime van de Vw
en betalen dus geen leges.
Gezinsleden zijn wel vrv-plichrig en dus ook legesplichtig. DIt geldt

ook. voo,r NAVO-personeel en hun gezinnen als bedoeld in B20, 2.2.2.l.
I

3.11. Gezinsleden toegelaten vluchtelingen
Gezinsleden van toegelaten vluchtelingen. die uit het land van herkomst komen en in

aanmerking komen voor toelating in het kader van gezinshereniging. zijn ontheven
van het mvv-vereiste (A4, 5.3), doch moeten wel f 125,- leges betalen.

3.12. Ex-Nederlanders

Voor ex-Nederlanders die in Nederland wensen te worden toegelaten. gelden
onverkort de mvv- en legesprocedures.

3.13. Acute noodsituatie

Niet mvv-plichtig zijn vreemdelingen die zich in een acute levensbedreigende situatie
bevinden en onmiddellijke medische zorg behoeven. Voor de beoordeling hiervan
dient een medische verklaring te worden overgelegd. waaruit de acute noodsituatie
blijkt. Hieronder vallen derhalve niet afspraken met artsen voor periodieke
behandelingen of voor een medische ingreep op termijn. In deze gevallen dient via de
mvv-procedure verblijf voor medische behandeling te worden aangevraagd.

3.14. TIjdelijke verblijfsdoelen
Een vreemdeling die voor een tijdelijk verblijfsdoel is toegelaten (zoals au pair,
medische behandeling. familiebezoek. stUdie inclusief voorbereidend jaar), komt niet

in aanmerking voor voortgezet verblijf voor een ander verblijfsdoel. In zo'n geval geldt
het mVV- en legesvereiste onverkort.
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3.15. RechtSmiddelen

3.15.1. Ontbreken mvv

Tegen de beschikking cat buitenbehandelingstelling van een VtV-aanvraag wegens
ontbreken van de mvv kan een bezwaarschrift worden ingediend.

Het is de vreemdeling niet toegestaan de beslissing op het bezwaarschrift af te
wachten. Wel mág hij de beslissing op een eventueel aangevraagde voorlopige
voorziening bij de rechtbank afwachten.

(
'---"

3.15.2. Weigering leges te becalen
De aanzegging tot legesbetaling valt nier onder het beschikkingsbegrip. Hierregen kan

dan ook geen rechtSmiddel worden aangewend.
Tegen de beschikking toe buieenbehandelingseelling van een VtV-aanvraag. die volgt
indien geen leges warde voldaan. kan een bezwaarschrift worden ingediend. Zie verder,
3.15.1.
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