
Aan:
– de Korpschefs van de Politieregio’s
– de Bevelhebber der Koninklijke
marechaussee

i.a.a.:
– de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Directie Beleid
Datum: 14 maart 2001
Ons kenmerk: 5070882/01/IND
Code: TBV2001/6
Aard: informatieverschaffing
Juridische achtergrond:
Vreemdelingenwet;
Vreemdelingencirculaire
Geldig van/tot: 1 februari 2001 tot 1
februari 2003
Onderwerp: geldigheid TBV’s

1. Inleiding

Als gevolg van de inwerkingtreding
op 1 april 2001 van de
Vreemdelingenwet 2000 zal op die
datum ook een nieuwe vreemdelin-
gencirculaire (Vreemdelingencirculaire
2000) van kracht worden. Bij de
voorbereiding van deze circulaire is
gebleken dat een aantal TBV’s inmid-
dels hun geldigheid zouden hebben
verloren dan wel vóór 1 april 2001
hun geldigheid zouden verliezen.
TBV’s hebben altijd een tijdelijke gel-
digheidsduur, namelijk tot aan het
moment waarop zij in de tekst van de
Vreemdelingencirculaire zijn ver-
werkt. Nadien kunnen de vervallen
TBV’s nog van belang zijn voor de
beoordeling van aanvragen die tijdens
de geldigheidsduur zijn ingediend, of
van (bezwaar- en beroeps-) zaken die
moeten worden beoordeeld naar de
stand van zaken op het moment dat
een TBV geldig was. Hieronder zal
een opsomming worden gegeven van
alle TBV’s, die vermeld staan in de
invoeginstructie bij TBV 2001/1.

De TBV’s, die hun geldigheid
inmiddels zouden hebben verloren
dan wel voor 1 april 2001 zouden
verliezen, worden door dit TBV met
terugwerkende kracht tot de oor-
spronkelijke vervaldatum verlengd tot
een datum zoals onder 2a respectieve-
lijk 2b is aangegeven.

Voorts zullen een aantal thans nog
geldige TBV’s hun geldigheid ook na
1 april 2001 behouden; deze TBV’s
worden onder 3a vermeld. In de
daartoe geëigende gevallen wordt
tegelijkertijd de geldigheidsduur ver-
lengd.
Onder 3b volgt een opsomming van
de TBV’s waarvan de geldigheidsduur
de datum van 1 april 2001 over-
schrijdt doch waarvan de inhoud per
1 april 2001 in een ander wettelijk
voorschrift (Vw 2000, Vb 2000, VV
2000 of Vc 2000) wordt opgenomen.
Deze TBV’s verliezen derhalve op
1 april 2001 hun geldigheid.

Onder 4 zijn de TBV’s opgenomen
die vervallen zijn.

TBV 2000/1 wordt vervangen door
dit TBV.

2. TBV’s waarvan de geldigheidsduur
wordt verlengd

a. De volgende TBV’s worden met
terugwerkende kracht tot de oor-
spronkelijke vervaldatum verlengd tot
1 april 2001 (per 1 april 2001 zijn
deze TBV’s verwerkt in het Vb 2000
of de Vc 2000):

– TBV 1996/1
Alleenstaande minderjarige asielzoe-
kers (ama’s)
Was geldig tot 1 januari 2001 (ver-
lengd in TBV 2000/7), en is bij TBV
2000/30 nog als geldend voor aanvra-
gen van vóór 4 januari 2001 aange-
merkt.

– TBV 1998/4
Meewegen van flexibele arbeid bij de
beoordeling van het middelenvereiste in
het kader van het beleid inzake voort-
gezet verblijf
Was geldig tot 1 januari 2001. Tekst
is verwerkt in deel B1 van de Vc
2000.

– TBV 1998/24 
Consequenties geregistreerd partner-
schap voor B1
Middeleneis bij niet-geregistreerd part-
nerschap ingeval van blijvende volledi-
ge arbeidsongeschiktheid of ouder dan
57,5 jaar;

Consequenties vervanging AAW in
WAZ/WAJONG voor criterium vol-
doende middelen van bestaan in B1
Was geldig tot 1 januari 2001. Tekst
is verwerkt in delen B1 en B2 van de
Vc 2000.

– TBV 1999/5
Verblijfsrecht van in Nederland gebo-
ren kinderen uit niet-Nederlandse
ouders
Was geldig tot 1 januari 2001. Tekst
is verwerkt in deel B1 van de Vc
2000.

– TBV 2000/7
Verlenging van TBV 1996/1
Was geldig tot 1 januari 2001. Tekst
is verwerkt in deel C5/24.

– TBV 2000/14
Mvv-vereiste
Was geldig tot 1 januari 2001. De
inhoud van dit TBV is in het
Vreemdelingenbesluit 2000 opgeno-
men.

– TBV 2000/18
Art.15 en 17 RWN/verblijfsrecht
Gedateerd 15 augustus 2000. De gel-
digheidsduur wordt verlengd tot 15
augustus 2002. 
NB. De inhoud van deze circulaire is
deels gewijzigd bij TBV 2001/1.

b. Het volgende TBV wordt verlengd
tot een datum na 1 april  2001 (de
verwijzingen naar de Vc 1994 worden
per 1 april 2001 geacht te zijn verwij-
zingen naar de overeenkomstige
bepaling in de Vc 2000):

– TBV 1998/10
Staatsangehörigkeitsausweis
Was geldig tot 1 mei 2000. De geldig-
heidsduur hiervan wordt verlengd tot
1 mei 2002.

3. Nog geldige TBV’s

a. TBV’s die thans nog geldig zijn en
ook na 1 april 2001 hun geldigheids-
duur zullen behouden (de verwijzin-
gen naar de Vc 1994 worden per
1 april 2001 geacht te zijn verwijzin-
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gen naar de overeenkomstige bepa-
ling in de Vc 2000):

– TBV 1998/13
Centraal registratiepunt documenten
‘IRIS’
Is nog geldig tot en met 31 mei 2001.
De geldigheidsduur van dit TBV
wordt verlengd tot en met 31 mei
2002.

– TBV 1999/10
Dossier en documentenvervoer
Is nog geldig tot 1 juni 2001. De gel-
digheidsduur wordt verlengd tot 1
juni 2002.

– TBV 1999/22
Iran
Geldig vanaf 29 septenber 1999.
De geldigheidsduur loopt door tot 1
april 2001. De geldigheidsduur wordt
verder verlengd tot 1 april 2002.

– TBV 2000/11
Vvtv’s Somaliërs
Is nog geldig tot 3 april 2001. De gel-
digheidsduur wordt verlengd tot 3
april 2002.

– TBV 2000/12
Srebenica
Is nog geldig tot 31 december 2001.

– TBV 2000/20
Bijzondere regeling Molukkers
Is nog geldig tot 1 september 2002;
dit betreft een aanvulling op deel B14
van de Vc 2000.

– TBV 2000/22
Niet-verlenging en intrekking vvtv’s
Soedanese vreemdelingen
Is nog geldig tot 8 september 2001.

– TBV 2000/27
Au Pair-regeling
Is geldig tot 1 augustus 2001. De
inhoud van dit TBV zal te zijner tijd
– na 1 april 2001 – in deel B7 van de
Vc 2000 worden verwerkt.

– TBV 2000/28
Normbedragen
Is geldig tot 1 juli 2001. 
N.B. Thans verschijnt elk halfjaar een
nieuw TBV omtrent dit onderwerp.
Deze praktijk zal ook in het kader
van de Vc 2000 worden voortgezet.
De TBV’s 1999/25 en 2000/13 gelden
nog voor de in de respectievelijke
TBV’s genoemde gevallen, namelijk
aanvragen ingediend of in behande-

ling genomen in de perioden van
1 januari 2000 tot 1 juli 2000 respec-
tievelijk van 1 juli 2000 tot 1 januari
2001.

b. De volgende na 1 april 2001 nog
geldige TBV’s vervallen per 1 april
2001 in verband met opname in een
andere regeling:

– TBV 1998/25
Kinderen met de Britse
nationaliteit/paspoorten
Was nog geldig tot en met 5 oktober
2001. De inhoud is opgenomen in het
Voorschrift Vreemdelingen 2000.

– TBV 2000/6
Leeftijdsonderzoek in de AC-procedure
Was geldig tot 1 april 2001. Is in de
Vc 2000 opgenomen in deel C5/24.

– TBV 2000/15
Uitwisselingsprogramma’s/au pair
Was nog geldig tot 1 augustus 2001.
Is in de Vc 2000 (onderdeel B7) opge-
nomen.

– TBV 2000/16
Vvtv-derdelanden-exceptie
Was nog geldig tot 1 augustus 2001.
Is opgenomen in artikel 31 lid 2, sub
g,h,i,j VW 2000 en verder uitgewerkt
in de Vc 2000.

– TBV 2000/17
Land van eerder verblijf
Was nog geldig tot 1 augustus 2001.
Is opgenomen in deel C1/5.11 Vc
2000.

– TBV 2000/19
Buitenlandse prostituées
Was nog geldig tot 30 oktober 2002.
De inhoud is opgenomen in artikel
3.32 Vb 2000 en de onderdelen B5/5.9
en 9.1.1 van de Vc 2000.

– TBV 2000/21
Slachtoffers getuigen-aangevers men-
senhandel
Was nog geldig tot 30 oktober 2002.
Is opgenomen in deel B9 Vc 2000.

– TBV 2000/23 
Model aanvraagformulieren gemeen-
schapsonderdanen
Was nog geldig tot 1 juni 2004. Is
opgenomen in het Voorschrift
Vreemdelingen 2000.

– TBV 2000/24
Voorkoming schijnhuwelijken

Was nog geldig tot 3 december 2001.
Is opgenomen in deel B2 Vc 2000.

– TBV 2000/25
Vreemdelingenrechtelijke rechtspositie
vrouwen in het vreemdelingenbeleid
Was nog geldig tot en met 11 decem-
ber 2001. Is opgenomen in deel B2
Vc 2000.

– TBV 2000/26
Toepassing art. 7a Vw op 1F-gevallen
Was nog geldig tot 1 november 2001.
Is opgenomen in deel C (12.13) Vc
2000.

– TBV 2000/29
Positie niet te verwijderen staatlozen
Was nog geldig tot 20 december
2001. De inhoud van deze circulaire
is in hoofdstuk 8 van deel C in de Vc
2000 verwerkt. Dit hoofdstuk komt te
luiden als aangegeven in bijlage 1.

– TBV 2000/30
Beleid inzake AMA’s
Was nog geldig tot en met 31 maart
2001. Wordt vervangen door de
hoofdstukken 7 en 24 van deel C in
de Vc 2000. Deze hoofdstukken wor-
den gewijzigd als aangegeven in bijla-
ge 2.

4. Vervallen TBV’s

– TBV 1996/5
Instelling Asielzoekerscentrum/plaat-
singsprocedure Ter Apel
‘Ter Apel’ heeft een bestemmingswij-
ziging ondergaan.

– TBV 1998/9
Verlenging, niet-verlenging, intrekking
vvtv
Zaken zijn inmiddels afgehandeld of
intrekking respectievelijk niet-verlen-
ging is niet meer mogelijk.

– TBV 1998/12
Verlenging, niet-verlenging, intrekking
vvtv Bosniërs
Zaken zijn inmiddels afgehandeld of
intrekking respectievelijk niet-verlen-
ging is niet meer mogelijk.

– TBV 1998/29
Verlenging, niet-verlenging, intrekking
vvtv’s Iraakse, Soedanese en
Somalische vreemdelingen
Zaken zijn inmiddels afgehandeld of
intrekking respectievelijk niet-verlen-
ging is niet meer mogelijk.
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– TBV 1999/13
Verlenging TBV 1996/5 en 1998/11.
Plaatsingsprocedure verwijdercentrum
Ter Apel
’Ter Apel’ heeft een bestemmingswij-
ziging ondergaan.

– TBV 2000/8
Niet-verlenging en intrekking vvtv’s
etnisch Albanezen uit Kosovo
Zaken zijn inmiddels afgehandeld.

– TBV 2000/10
EK-2000
Dit TBV is naar zijn aard heel tijde-
lijk geweest; het EK-2000 is inmiddels
voorbij.

5. Tot slot

Bij het verschijnen van de Vc 2000
zal nog eens worden aangegeven
welke van de hierboven vermelde
TBV’s nog geldig zijn, met dien ver-
stande dat de verwijzingen naar de
Vc 1994 per 1 april 2001 geacht wor-
den te zijn verwijzingen naar de over-
eenkomstige bepaling in de Vc 2000.
Voorts zal de bestaande procedure
om bij elke aanvulling van de Vc
2000 een overzicht te voegen van de
TBV’s die in de betreffende aanvul-
ling zijn verwerkt, worden voortgezet.
Tevens zal bij iedere aanvulling wor-
den aangegeven welke TBV’s nog gel-
dig zijn.
Hetgeen hier is vermeld geldt ook
voor de inmiddels reeds in 2001 ver-
schenen TBV’s welke niet in dit over-
zicht zijn opgenomen.

De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris,
Het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos, plv.

Bijlage 1

Wijzigingen in de tekst van Vc 2000
met betrekking tot staatlozen die bui-
ten hun schuld Nederland niet kunnen
verlaten

De tekst van hoofdstuk 8 van Deel C
van de Vreemdelingencirculaire 2000
komt als volgt te luiden:

8. Staatlozen die buiten hun schuld
Nederland niet kunnen verlaten

[Artikelen 3.4, 3.6, 3.51 en 3.79
Vreemdelingenbesluit]

8.1. Beleidsregel

Artikel 3.4 Vreemdelingenbesluit
1. De in artikel 14, tweede lid, van de
Wet bedoelde beperkingen houden
verband met:
(…)
w. verblijf als vreemdeling die buiten
zijn schuld niet uit Nederland kan
vertrekken;
(…)
2. De beperkingen, bedoeld in het
eerste lid, kunnen nader worden
omschreven bij de verlening van de
verblijfsvergunning.
(…)

Indien een staatloze vreemdeling, van
wie de asielaanvraag is afgewezen,
kan aantonen dat hij buiten zijn
schuld niet uit Nederland kan ver-
trekken, komt hij onder voorwaarden
in aanmerking komen voor een ver-
blijfsvergunning onder beperking.
Indien hij in aanmerking komt voor
een verblijfsvergunning, komt hij
tevens in aanmerking voor opvang.

8.2. Toelichting

Uitgangspunt van het terugkeerbeleid
is, dat alle vreemdelingen die een
nationaliteit bezitten, kunnen terugke-
ren naar hun land van herkomst. Er
is op dit moment geen land bekend
dat de volkenrechtelijke verplichting,
om eigen onderdanen terug te nemen,
niet naleeft. Dit betekent dat perso-
nen die niet staatloos zijn, kunnen
voldoen aan de verplichting om
Nederland te verlaten en derhalve
niet in aanmerking komen voor ver-
blijf op grond van dit beleid.

Gelet op dit beleidsuitgangspunt, is
het hier beschreven uitzonderingsbe-
leid alleen van toepassing op vreem-
delingen die kunnen aantonen dat zij
staatloos zijn en dat zij buiten hun
schuld niet uit Nederland kunnen ver-
trekken.

De betrokkene dient de staatloos-
heid in de eerste plaats zelf met docu-
menten aan te tonen, bijvoorbeeld
door middel van een document waar-
uit blijkt dat hij als staatloze geregis-
treerd staat.
Voorts wordt gekeken naar de
inschrijving in de gemeentelijke basis-
administratie. Indien de betrokkene
staat ingeschreven als ‘staatloos’, of
als op de persoonslijst van betrokke-
ne de categorie ‘nationaliteit’ niet is

opgenomen, wordt ervan uitgegaan
dat de betrokkene staatloos is.
Indien ten aanzien van de betrokkene
is opgenomen dat de nationaliteit niet
kon worden vastgesteld, of indien in
de categorie nationaliteit de stan-
daardwaarde 0000 (‘onbekend’) is
opgenomen, is de staatloosheid niet
aangetoond.

Personen die vrijwillig afstand heb-
ben gedaan van hun nationaliteit,
komen niet in aanmerking voor de
hier bedoelde verblijfsvergunning.

Het begrip ‘buiten hun schuld’
dient hier te worden opgevat als een
objectief criterium, hetgeen betekent
dat de vreemdeling aan de hand van
objectief toetsbare bescheiden moet
aantonen dat hij niet in het bezit kan
komen van een document waarmee
hij kan reizen. Bij de pogingen om
hiervan in het bezit te komen heeft de
vreemdeling een eigen verantwoorde-
lijkheid. Van de vreemdeling wordt
verwacht dat hij zich wendt tot de
autoriteiten of de vertegenwoordiging
van het land van herkomst en dat hij
correcte gegevens verstrekt. De
vreemdeling kan daarnaast op andere
wijze documenten verkrijgen teneinde
Nederland te kunnen verlaten, bij-
voorbeeld door het aanschrijven van
familieleden in het land van her-
komst. Daarnaast staat het de vreem-
deling vrij te vertrekken naar een
derde land, indien daar zijn toelating
is gewaarborgd.

8.3. Voorwaarden voor verblijf

Om in aanmerking te komen voor
opvang en een verblijfsvergunning op
grond van het hier beschreven bijzon-
dere beleid, dient de staatloze vreem-
deling zich te wenden tot de vertegen-
woordiging van de landen van eerder
verblijf. De staatloze komt in aan-
merking voor verblijf onder de vol-
gende voorwaarden:
– hij kan aantonen of aannemelijk
maken dat hij staatloos is, dat hij niet
vrijwillig afstand heeft gedaan van
een eventuele eerdere nationaliteit en
dat hij een eventuele eerdere nationa-
liteit niet kan herkrijgen;
en
– hij heeft een verklaring overgelegd
van de vertegenwoordiging van het
land waar hij eerder zijn gewone ver-
blijfplaats (‘former habitual residen-
ce’) had, waarin is opgenomen dat hij
zowel bij vrijwillige als onvrijwillige
terugkeer geen toegang tot dat land
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zal verkrijgen; indien er sprake is van
meerdere landen waar de staatloze
zijn gewone verblijfplaats had, dient
de vreemdeling van al deze landen
een verklaring te overleggen;
en
– hij heeft alle landen waar hij familie
in de eerste of tweede graad heeft
wonen, om (weder)toegang verzocht;
de weigering van deze verzoeken, en
de redenen daarvan, moeten zijn
neergelegd in verklaringen van de
betreffende landen;
en
– hij verblijft zonder verblijfstitel in
Nederland en voldoet niet aan andere
voorwaarden voor een verblijfsver-
gunning.

8.4. Contra-indicaties en weigerings-
gronden

Artikel 3.79 Vreemdelingenbesluit
1. De aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet,
kan slechts op grond van artikel 16,
eerste lid, onder e, van de Wet wor-
den afgewezen, indien de vreemdeling
niet bereid is een onderzoek naar of
behandeling voor tuberculose te
ondergaan of daaraan niet meewerkt.
2. De aanvraag kan niet op grond
van artikel 16, eerste lid, onder e, van
de Wet worden afgewezen, indien de
vreemdeling de nationaliteit bezit van
een van de bij ministeriële regeling
vast te stellen landen.

Bij de beoordeling van aanvragen om
verlening of verlenging van een ver-
blijfsvergunning regulier onder  de
beperking ‘Verblijf als vreemdeling
die buiten zijn schuld niet uit
Nederland kan vertrekken’ zijn de
contra-indicaties van artikel 16, eerste
lid, onder d en e, Vreemdelingenwet
van overeenkomstige toepassing, als-
mede het beleid van B1/2.2.4 en
B1/2.2.6.
Op grond hiervan is ook artikel 3.79
Vreemdelingenbesluit van toepassing.

Voorts komt de vreemdeling niet in
aanmerking voor opvang en voor een
verblijfsvergunning in de volgende
gevallen:
1. de vreemdeling heeft zich onttrok-
ken aan het vreemdelingentoezicht;
2. de vreemdeling heeft op enig
moment onjuiste gegevens verstrekt
teneinde te bewerkstelligen dat hij in
vreemdelingrechtelijke zin in een gun-

stiger positie komt te verkeren dan
waarin hij zonder deze onjuiste gege-
vens zou verkeren;
3. de vreemdeling beschikt toereken-
baar niet over documenten.

8.5. Ambtshalve verlening

Artikel 3.6 Vreemdelingenbesluit
De verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet,
kan slechts ambtshalve worden ver-
leend onder een beperking verband
houdend met:
a. verblijf als vreemdeling die buiten
zijn schuld niet uit Nederland kan
vertrekken;
(…).

Indien tijdens de asielprocedure is
gebleken dat een staatloze vreemde-
ling niet in aanmerking komt voor
verlening van een verblijfsvergunning
asiel, terwijl hij wel heeft aangetoond
dat hij in aanmerking komt voor tij-
delijk verblijf als staatloze, wordt,
behoudens contra-indicaties, de ver-
blijfsvergunning regulier voor bepaal-
de tijd met de beperking ‘Verblijf als
vreemdeling die buiten zijn schuld
niet uit Nederland kan vertrekken’
ambtshalve verleend.

8.6. De aanvraag

Indien de staatloze is uitgeproce-
deerd, bijvoorbeeld omdat hij ten
tijde van de asielprocedure niet kon
aantonen dat hij in aanmerking
kwam voor tijdelijk verblijf als staat-
loze, maar inmiddels meent dat hij
aan de voorwaarden voldoet, kan hij
de verblijfsvergunning regulier aan-
vragen bij de korpschef van de poli-
tieregio waaronder zijn woonplaats
ressorteert. De korpschef zendt de
aanvraag op grond van artikel 3.10
Voorschrift Vreemdelingen vervolgens
door aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst, die vervolgens
names de Staatssecretatis op de aan-
vraag beslist. Indien de vreemdeling
voldoet aan de voorwaarden voor
verlening, wordt hij vrijgesteld van
het vereiste in het bezit te zijn van
een geldige machtiging tot voorlopig
verblijf.

Indien de vreemdeling een tweede
of volgende asielaanvraag indient,
laat de omstandigheid dat de betrok-
kene voldoet aan het hier beschreven
beleid onverlet dat er sprake kan zijn

van een aanvraag in de zin van arti-
kel 4:6 Algemene wet bestuursrecht.

8.7. Verlening van de verblijfsvergun-
ning 

Indien de betrokkene in aanmerking
komt voor verblijf op grond van het
hierboven beschreven beleid, wordt
een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd verleend. Hij wordt
daarbij ontheven van het paspoort-
vereiste.
De verblijfsvergunning wordt door de
korpschef aan de vreemdeling uitge-
reikt door middel van een document
als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid,
onder a, Voorschrift Vreemdelingen
(model M75-A). De beperking luidt:
‘Verblijf als vreemdeling die buiten
zijn schuld niet uit Nederland kan
vertrekken’.
De arbeidsmarktaantekening luidt:
‘Specifieke arbeid toegestaan mits
werkgever beschikt over TWV’. De
afkorting TWV staat voor ‘tewerk-
stellingsvergunning’ (artikel 1.1
Voorschrift Vreemdelingen).

Kennisgeving van het besluit vindt
plaats overeenkomstig de algemene
procedure die plaatsvindt als een ver-
gunning tot verblijf wordt verleend
(zie B1/4.5.2).

8.8. Geldigheidsduur en verlenging van
de verblijfsvergunning

Artikel 3.51 Vreemdelingenbesluit
1. De verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14
van de Wet, kan onder een beper-
king, verband houdend met voortge-
zet verblijf worden verleend aan de
vreemdeling die drie jaar in
Nederland verblijft als houder van
een verblijfsvergunning onder een
beperking verband houdend met:
(…)
d. verblijf als vreemdeling die buiten
zijn schuld niet uit Nederland kan
vertrekken.
2. De verblijfsvergunning kan worden
verleend, indien in de in het eerste lid
bedoelde periode is voldaan aan de
voorwaarden voor het verlengen van
de geldigheidsduur van de oorspron-
kelijke verblijfsvergunning.
3. (…)
4. De aanvraag wordt niet afgewezen
op grond van artikel 16, eerste lid,
onder c, van de Wet.
5. (…)
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De verblijfsvergunning wordt ver-
leend voor de duur van een jaar, met
als ingangsdatum de dag waarop de
vreemdeling voor het eerst heeft vol-
daan aan de hierboven weergegeven
voorwaarden voor verlening, maar
niet eerder dan de datum waarop de
(asiel)aanvraag is ingediend. De gel-
digheidsduur kan tweemaal met een
jaar worden verlengd, indien de staat-
loze nog voldoet aan de voorwaarden
voor verlening.

Indien na afloop van de periode
van drie jaar de staatloze nog immer
voldoet aan de voorwaarden voor
verlening, wordt hij in het bezit
gesteld van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd (in de zin
van artikel 14 Vreemdelingenwet
2000) onder de beperking ‘voortgezet
verblijf’. De geldigheidsduur van deze
verblijfsvergunning is vijf jaar.
De arbeidsmarktaantekening luidt in
dit geval: ‘Arbeid vrij toegestaan;
TWV niet vereist’.

8.9. Gezinshereniging en -vorming

Hoofdstuk B2 is van toepassing.

8.10. Intrekking en niet-verlenging van
de verblijfsvergunning

Indien gedurende de looptijd van in
totaal drie jaar nieuwe informatie
beschikbaar komt, waaruit blijkt dat
de staatloze zich redelijkerwijs kan
begeven naar een ander land, dient
tot intrekking of niet-verlenging van
de geldigheidsduur van de verblijfs-
vergunning te worden overgegaan.

Indien de korpschef, om deze of
om een andere reden, aanleiding ziet
de verblijfsvergunning onder de
beperking ‘Verblijf als vreemdeling
die buiten zijn schuld niet uit
Nederland kan vertrekken’ in te trek-
ken, dan wel de aanvraag om verlen-
ging van de geldigheidsduur ervan af
te wijzen, dient hij de aanvraag door
te zenden aan de Minister van
Justitie.

8.11. Overgangsrecht

Dit beleid wordt met terugwerkende
kracht toegepast en kent derhalve
geen bijzonder overgangsrecht.

Bijlage 2

Wijzigingen in de tekst van Vc 2000
met betrekking tot alleenstaande min-
derjarige asielzoekers en vreemdelingen

Hoofdstuk 7 van Deel C van de
Vreemdelingencirculaire 2000 wordt
gewijzigd als hieronder aangegeven.

Paragraaf 7.3.1 komt als volgt te lui-
den:

7.3.1. Alleenstaande minderjarigen en
de Overeenkomst van Dublin
De Overeenkomst van Dublin wordt
ook toegepast op asielzoekers die
(stellen) alleenstaande minderjarigen
(te) zijn. Gebleken is dat ook in de
ons omringende landen de leeftijd van
de minderjarige een rol speelt bij de
beoordeling van het asielverzoek.
In deze gevallen is het gestelde in
subparagraaf 2.2 van overeenkomsti-
ge toepassing.

Ten overvloede wordt benadrukt
dat de behandeling van een asielver-
zoek (in de zin van de Overeenkomst
van Dublin) van een (gestelde) alleen-
staande minderjarige vreemdeling niet
door Nederland wordt verricht, tenzij
vast is komen te staan dat Nederland
op grond van de Overeenkomst van
Dublin verantwoordelijk is voor de
behandeling van het asielverzoek of
wanneer Nederland de behandeling
van het asielverzoek onverplicht op
zich neemt op grond van artikel 3,
vierde lid, Overeenkomst van Dublin
(zie 2.2.3).

In paragraaf 7.6 wordt de verwijzing
‘B1/1.2.4’ vervangen door ‘B1/2.2.4’
en de verwijzing ‘B1/1.2.6’ wordt ver-
vangen door ‘B1/2.2.6’.

Paragraaf 7.7 komt als volgt te lui-
den:

7.7. Geldigheidsduur en verlenging van
de verblijfsvergunning

Artikel 3.51 Vreemdelingenbesluit
1. De verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14
van de Wet, kan onder een beper-
king, verband houdend met voortge-
zet verblijf worden verleend aan de
vreemdeling die drie jaar in
Nederland verblijft als houder van
een verblijfsvergunning onder een
beperking verband houdend met:
(…)

c. verblijf als alleenstaande minderja-
rige vreemdeling, of
(…)
2. De verblijfsvergunning kan worden
verleend, indien in de in het eerste lid
bedoelde periode is voldaan aan de
voorwaarden voor het verlengen van
de geldigheidsduur van de oorspron-
kelijke verblijfsvergunning.
3. (…)
4. De aanvraag wordt niet afgewezen
op grond van artikel 16, eerste lid,
onder c, van de Wet. 
5. (…)

Artikel 9.4 Vreemdelingenbesluit
1. De verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14
van de Wet, kan onder een beperking
verband houdend met voortgezet ver-
blijf als bedoeld in artikel 3.4, eerste
lid, onder u, worden verleend aan de
vreemdeling die inmiddels achttien
jaar oud is en aan wie een vergunning
tot verblijf onder de beperking ver-
band houdende met verblijf als
alleenstaande minderjarige asielzoeker
is verleend op grond van een asiel-
aanvraag, welke is ingediend vóór een
door Onze Minister te bepalen tijd-
stip.
2. De aanvraag wordt niet afgewezen
op de grond dat de vreemdeling nog
geen drie jaren in Nederland verblijft
als houder van een verblijfsvergun-
ning als bedoeld in artikel 3.51, eerste
lid.
3. De aanvraag wordt niet afgewezen
op grond van artikel 16, eerste lid,
onder c, van de Wet.

Indien de vreemdeling op grond van
het beleid inzake alleenstaande min-
derjarige vreemdelingen in aanmer-
king komt voor een verblijfsvergun-
ning regulier voor bepaalde tijd,
wordt deze verleend onder de beper-
king: ‘Verblijf als alleenstaande min-
derjarige vreemdeling’.
De arbeidsmarktaantekening luidt:
‘Specifieke arbeid toegestaan mits
werkgever beschikt over TWV’. De
afkorting TWV staat voor ‘tewerk-
stellingsvergunning’ (artikel 1.1
Voorschrift Vreemdelingen).

De verblijfsvergunning wordt ver-
leend voor een jaar, maar ten hoogste
tot de dag waarop de vreemdeling
meerderjarig wordt. De ingangsdatum
is de dag waarop de asielaanvraag is
ondertekend en ingediend.

De geldigheidsduur kan twee maal
worden verlengd met een jaar, maar
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ten hoogste tot de dag waarop de
vreemdeling meerderjarig wordt.
Verlenging vindt alleen plaats indien
de betrokken vreemdeling nog vol-
doet aan de voorwaarden voor verle-
ning van de verblijfsvergunning zoals
omschreven in paragraaf 7.2.

Indien de betrokkene na afloop
van de periode van drie jaar nog min-
derjarig is en ook overigens nog vol-
doet aan de voorwaarden voor verle-
ning van de verblijfsvergunning op
grond van het bijzonder beleid voor
alleenstaande minderjarige vreemde-
lingen en asielzoekers, en er overigens
geen contra-indicaties zijn, wordt hij
op grond van artikel 3.51, eerste lid,
onder c, Vreemdelingenbesluit op
aanvraag in het bezit gesteld van een
verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd onder de beperking
‘Voortgezet verblijf’.
De arbeidsmarktaantekening luidt in
dit geval: ‘Arbeid vrij toegestaan;
TWV niet vereist’.

In artikel 9.4 Vreemdelingenbesluit
is een overgangsregeling getroffen
voor vreemdelingen die een asielaan-
vraag hebben ingediend onder het
oude beleid inzake alleenstaande min-
derjarige asielzoekers en die inmiddels
achttien jaar oud zijn geworden. De
datum, bedoeld in artikel 9.4, eerste
lid, Vreemdelingenbesluit is de datum
waarop het huidige beleid van kracht
is geworden, te weten 4 januari 2001.

De titel van paragraaf 7.8 wordt
gewijzigd in:
7.8. Intrekking en niet-verlenging van
de verblijfsvergunning

Subparagraaf 24.3.2 wordt als volgt
gewijzigd.
De tekst met betrekking tot de twee-
de situatie komt te luiden:
Jongeren die zich melden bij een aan-
meldcentrum in het land en ten aan-
zien van wie twijfel bestaat over de
opgegeven leeftijd.
Met alleenstaande jongeren die zich
melden bij een aanmeldcentrum in
het land en ten aanzien van wie twij-
fel bestaat omtrent de minderjarig-
heid, wordt in principe een afspraak
gemaakt voor indiening van een asiel-
aanvraag in het aanmeldcentrum
Rijsbergen, ongeacht de categoriale
instroomtoewijzing. In afwachting
van de indiening van de asielaanvraag
kan een jongere ten aanzien van wie
twijfel bestaat omtrent de minderja-
righeid in een tijdelijke noodvoorzie-
ning verblijven.

Voor de categorie jongeren waarbij
twijfel bestaat over de vraag of de
achttienjarige leeftijd binnen drie jaar
na de aanvraag wordt bereikt, kan
eveneens verwijzing naar een tijdelijke
noodvoorziening plaatsvinden.
Overigens zal aan deze categorie bin-
nen de planning van het leeftijdson-
derzoek prioriteit gegeven worden.

Subparagraaf 24.7.1, eerste alinea,
wordt als volgt gewijzigd.
‘de asielaanvraag’ wordt gewijzigd in
‘het asielverzoek’.

Subparagraaf 24.7.2 komt als volgt te
luiden:
24.7.2. Nederland is verantwoordelijk.
Indien Nederland krachtens de

Overeenkomst van Dublin verant-
woordelijk is voor de behandeling
van het asielverzoek, dient te worden
onderzocht of de beslissing op de
asielaanvraag in het aanmeldcentrum
dient te worden genomen. Hiertoe
dient allereerst te worden onderzocht
of het geloofwaardig is dat de asiel-
zoeker minderjarig is.

Subparagraaf 24.11 komt als volgt te
luiden:
24.11. Verlening van de verblijfsver-
gunning
Indien de betrokkene op grond van
het beleid inzake alleenstaande min-
derjarige vreemdelingen in aanmer-
king komt voor een verblijfsvergun-
ning regulier voor bepaalde tijd, stelt
korpschef hem in het bezit van een
verblijfsdocument als bedoeld in arti-
kel 3.1, eerste lid, onder a,
Voorschrift Vreemdelingen (model
M75-A). De beperking luidt: ‘Verblijf
als alleenstaande minderjarige vreem-
deling’.
De arbeidsmarktaantekening luidt:
‘Specifieke arbeid toegestaan mits
werkgever beschikt over TWV’.

Indien de korpschef aanleiding ziet
de verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd onder de beperking
‘Verblijf als alleenstaande minderjari-
ge vreemdeling’ in te trekken, dan wel
de aanvraag om verlenging van de
geldigheidsduur van de verblijfsver-
gunning af te wijzen, dient hij de
zaak voor te leggen aan de Minister.
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