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1. Aanleiding
In een gezamenlijke brief van 1 sep-
tember 2000 hebben de Minister voor
Grote Steden- en Integratiebeleid en
de Staatssecretaris van Justitie aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer
(kenmerk 5036303/00/DVB, zie bijla-
ge) aangegeven dat de regering – gelet
op de bijzondere banden van
Nederland met de Molukse gemeen-
schap – heeft besloten een tijdelijke
regeling te treffen voor in de
Molukken woonachtige vreemdelin-
gen, die bij familieleden hier te lande
verblijven. Dit TBV voorziet in deze
bijzondere regeling en is een aanvul-
ling op hetgeen geregeld is in hoofd-
stuk B 19 van de Vreemdelingencir-
culaire 1994.

2. Doelgroep
Dit TBV heeft betrekking op vreem-
delingen die woonplaats hebben op
de Molukken. Onder het bereik van
dit TBV vallen Molukkers, die met
een visum voor familiebezoek, dan
wel met een machtiging voor voorlo-
pig verblijf voor familiebezoek
Nederland zijn ingereisd.

Het visum voor het
Schengengebied heeft een maximale
duur van 3 maanden. Binnen
Schengen is een verdergaande verlen-
ging van het eenvormige visum niet
mogelijk. In geval van een nationale
verlenging van de geldigheidsduur
van het visum, waarbij de geldigheid
van het visum wordt gelimiteerd tot
de Benelux kan de geldigheidsduur
van een visum, indien zeer bijzondere
omstandigheden daartoe aanleiding
geven, worden verlengd tot 6 maan-
den te rekenen vanaf het moment van
binnenkomst. Molukkers waarvan het
visum niet langer kan worden ver-
lengd en die hun verblijf bij familie
hier te lande willen voortzetten kun-
nen – zich beroepende op dit TBV –
in aanmerking komen voor een ver-
gunning tot verblijf op grond van de
Bijzondere Regeling Aangaande
Molukkers.

Molukkers die op grond van een
machtiging tot voorlopig verblijf voor
familiebezoek Nederland zijn inge-
reisd, komen in aanmerking voor een
vergunning tot verblijf voor familie-
bezoek voor ten hoogste 6 maanden.
De geldigheidsduur van deze vergun-
ning tot verblijf kan op grond van
het gestelde in hoofdstuk B15 van de
Vreemdelingencirculaire 1994 niet
verlengd worden.

Molukkers die houder zijn van een
vergunning tot verblijf voor familie-
bezoek waarvan de geldigheidsduur is
verstreken, kunnen eveneens in aan-
merking komen voor een vergunning
tot verblijf op grond van deze bijzon-
dere regeling.

Overigens geldt deze regeling ook
voor Molukkers die thans nog niet in
Nederland verblijven maar wel vóór 1
september 2000 een machtiging tot
voorlopig verblijf voor familiebezoek
dan wel een toeristenvisum hebben
aangevraagd. Zij kunnen, indien de
machtiging tot voorlopig verblijf dan
wel het visum voor familiebezoek
wordt verleend, onder de hierna
genoemde voorwaarden gebruik
maken van deze regeling.

3. Voorwaarden
Voor een vergunning tot verblijf op

grond van de Bijzondere Regeling
Aangaande Molukkers komt in aan-
merking, de in Nederland verblijven-
de vreemdeling, die voldoet aan alle
onderstaande voorwaarden: 
a. de vreemdeling dient woonplaats te
hebben in de Molukken;
b. de vreemdeling dient in het bezit te
zijn van een geldig Indonesisch pas-
poort;
c. de vreemdeling dient Nederland te
zijn ingereisd in het bezit van een
visum voor familiebezoek of een
machtiging tot voorlopig verblijf voor
familiebezoek;
d. de geldigheidsduur van het visum
van de vreemdeling is voor de maxi-
male duur verlengd en is op het
moment van de aanvraag verstreken
dan wel de geldigheidsduur van de
vergunning tot verblijf voor familie-
bezoek is verstreken;
e. de vreemdeling geeft aan het ver-
blijf bij familie hier te lande te willen
voortzetten en deze familie stemt in
met het voortgezet verblijf;
f. de vreemdeling heeft een bewust-
verklaring (model D 63) ondertekend,
waarin hij aangeeft zich bewust te
zijn van de tijdelijkheid van het ver-
blijf;
g. de vreemdeling is in het bezit van
een garantstelling van een familielid
(model D17);
h. de vreemdeling doet geen beroep
op de openbare kas; en
i. de vreemdeling vormt geen gevaar
voor de openbare orde, openbare rust
of nationale veiligheid.
N.B. Vreemdelingen als hier bedoeld
worden – voorzover noodzakelijk –
ontheven van het vereiste dat dient te
worden beschikt over een machtiging
tot voorlopig verblijf.

4. Toelichting bij de bovengenoemde
voorwaarden
Ad a. De woonplaats van de vreem-
deling, die een aanvraag om een ver-
gunning tot verblijf indient op grond
van dit TBV, staat vermeld op het
visum-aanvraagformulier. De woon-
plaats dient te zijn gelegen in de hui-
dige provincie Molukken van de
republiek Indonesië. 
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Ad b. De vreemdeling dient in het
bezit te zijn van een geldig
Indonesisch paspoort voor tenminste
de duur van de vergunning tot ver-
blijf Bijzondere Regeling Aangaande
Molukkers. Er is geen ontheffing
mogelijk voor wat betreft het pas-
poortvereiste.
Ad c&d. De vreemdeling is met een
visum voor familiebezoek dan wel een
machtiging tot voorlopig verblijf voor
familiebezoek Nederland ingereisd.
De geldigheidsduur van dit visum is
op het moment van de aanvraag om
een vergunning tot verblijf verstreken
en kan niet langer worden verlengd
dan wel de geldigheidsduur van de
vergunning tot verblijf voor familie-
bezoek is verlopen. De vreemdeling
dient zich ingevolge artikel 59
Vreemdelingenbesluit onverwijld bij
de Korpschef te melden.
Ad e. Het is van belang dat de familie
hier te lande instemt met het voortge-
zet verblijf. Dit kan onder meer blij-
ken uit het ondertekenen van een
model D 17 als vermeld onder g. van
de voorwaarden.
Ad f. Door ondertekening van model
D 63 verklaart de vreemdeling zich
bewust te zijn dat hij hier te lande
slechts tijdelijk verblijf heeft
(A4/6.11.2 Vc).
Ad g. Het familielid waarbij het ver-
blijf hier te lande wordt beoogd stelt
zich garant door ondertekening van
een verklaring (model D17) voor de
kosten die voor de staat of andere
openbare lichamen uit het verblijf van
de vreemdeling kunnen voortvloeien
alsmede voor de kosten van de terug-
reis (2.5.2.3 Vc). Deze garantverkla-
ring is geldig voor de periode van 5
jaar of zoveel korter als het verblijf
van de vreemdeling duurt. 
Ad h. Een beroep op de openbare kas
leidt tot weigering van de verlening
dan wel de intrekking van de vergun-
ning tot verblijf Bijzondere Regeling
Aangaande Molukkers.
Ad i. Het is onwenselijk dat vreemde-
lingen die een gevaar vormen voor de
openbare orde, openbare rust of
nationale veiligheid verblijf hier te
lande wordt toegestaan. Gevaar voor
de openbare rust, openbare orde of
nationale veiligheid is eveneens een
weigerings- dan wel intrekkingsgrond
voor de vergunning tot verblijf
Bijzondere Regeling Aangaande
Molukkers.

5. Indienen aanvraag
De aanvraag om een vergunning tot
verblijf moet worden ingediend bij de
korpschef (A4/6.1 Vc). De vreemde-
ling dient eerst te voldoen aan de
legesverplichting (art.16, tweede lid,
Vw, art. 29 a VV, A4/6.7.1 Vc) alvo-
rens de vraag in behandeling wordt
genomen. Wordt niet aan de legesver-
plichting voldaan, dan wordt de aan-
vraag door de korpschef buiten
behandeling gesteld.

6. Beperking en voorschriften
De vergunning tot verblijf wordt ver-
leend onder de beperking: ‘Verblijf op
grond van de Bijzondere Regeling
Aangaande Molukkers. Het verrich-
ten van arbeid is niet toegestaan.’.
Aan de vergunning tot verblijf wor-
den de volgende voorschriften ver-
bonden:
– het afsluiten van een voldoende
ziektekostenverzekering (A4/6.12.1.4
Vc);
– het ondergaan van een tuberculose-
onderzoek (A4/6.12.2 Vc).
Het verblijfsrecht is van tijdelijke
aard. Ten aanzien van deze verblijfs-
gerechtigde bestaan bedenkingen
tegen verblijf voor onbepaalde tijd als
bedoeld in artikel 8, eerste lid, aanhef
en onder b, RWN. De houder van
deze vergunning komt mitsdien niet
in aanmerking voor naturalisatie.

De vergunning tot verblijf wordt
verleend voor een periode van maxi-
maal één jaar. Deze termijn begint op
de dag waarop de aanvraag is inge-
diend of zoveel later als dat aantoon-
baar aan alle voorwaarden wordt vol-
daan. De geldigheidsduur van de
vergunning tot verblijf is steeds een
maand korter dan de termijn gedu-
rende welke de vreemdeling op grond
van zijn document voor grensover-
schrijding kan terugkeren
(A4/6.13.1Vc).

7. Bevoegdheidsverdeling
De korpschef is niet gemachtigd om
namens de Minister van Justitie een
beslissing te nemen inzake de verle-
ning, de weigering dan wel de intrek-
king van de vergunning. De korps-
chef kan een voorstel doen tot
verlening of weigering van de vergun-
ning tot verblijf door gebruikmaking
van het formulier D16.

8. Wijziging verblijfsdoel
Voor de vreemdeling die in aanmer-
king wil komen voor een verblijf in

Nederland voor een ander verblijfs-
doel geldt het reguliere toelatingsbe-
leid.

9. Gezinshereniging of -vorming
Gezinshereniging of -vorming met een
vreemdeling die op grond van deze
regeling een vergunning tot verblijf
heeft verkregen is niet toegestaan.

10. Opvang
Op basis van een aanvraag op grond
van dit TBV ontstaat geen recht op
opvang in de zin van de Rva 1997.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
J.G. Bos, (plv.).

Bijlage

Aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal

1 september 2000/Nr. 503603/00/DVB

Inleiding
Recentelijk zijn verschillende berich-
ten in de media verschenen waarin
aandacht wordt gevraagd voor
Molukkers van wie de duur van het
visum voor familiebezoek is verlopen
dan wel binnenkort verloopt en die,
gezien de huidige onrust op de
Molukken, het verblijf bij hun familie
hier te lande tijdelijk willen voortzet-
ten.

Gezien de bijzondere banden die
Nederland heeft met de Molukse
gemeenschap heeft de regering beslo-
ten, om in aanvulling op de regelin-
gen voortvloeiend uit de Wet
betreffende de positie van Molukkers
zoals die zijn neergelegd in
Hoofdstuk B 19 van de
Vreemdelingencirculaire 1994, een tij-
delijke verblijfsregeling te treffen voor
in de Molukken woonachtige
Molukkers die op basis van een
visum bij familieleden hier te lande
verblijven.

Bijzondere regeling Molukkers
Voor een vergunning tot verblijf op
basis van deze bijzondere regeling
komt in aanmerking, de in Nederland
verblijvende vreemdeling, die voldoet
aan de volgende voorwaarden:
a. woonplaats heeft in de Molukken;
b. in het bezit is van een geldig
Indonesisch paspoort;
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c. Nederland is binnengereisd en in
het bezit is van een visum voor fami-
liebezoek, dat voor de maximale duur
is verlengd en dat verlopen is of bin-
nenkort verloopt;
d. aangeeft het verblijf bij familie hier
te lande te willen voortzetten en deze
familie instemt met het voortgezet
verblijf;
e. een verklaring heeft ondertekend
waarin hij aangeeft zich bewust te
zijn van de tijdelijkheid van zijn ver-
blijf;
f. in het bezit is van een garantstelling
van een familielid;
g. geen beroep doet op de openbare
kas;
h. geen gevaar vormt voor de open-
bare orde, openbare rust of nationale
veiligheid.

Indien wordt voldaan aan de voor-
waarden zal een tijdelijke vergunning
tot verblijf voor de duur van 12
maanden worden verleend. Tijdens
het verblijf zal het verrichten van
arbeid niet zijn toegestaan.

Deze regeling treedt in werking op 1
september 2000.

Molukkers die thans niet in
Nederland verblijven maar wel vóór 1
september 2000 een machtiging tot
voorlopig verblijf voor het bezoeken
van familie dan wel een toeristenvi-
sum hebben aangevraagd, kunnen,
indien de machtiging tot voorlopig
verblijf dan wel het visum wordt ver-
leend, onder dezelfde voorwaarden
gebruik maken van deze regeling.

De Minister voor Grote Steden- en
Integratiebeleid,
R.H.L.M. van Boxtel.
De Staatssecretaris van Justitie,
M.J. Cohen.
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