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Datum
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Ministerie van Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Postadres Postbus 30125. 2500 GC Den Haag Bezoekadres

Schedeldoekshaven 101

251 t EM Den Haag

Telefoon (070) 3 70 37 63

Fax(070) 3 70 36 08

Aan: -de Korpschefs van de Politieregio's
. de Staf van de Koninklijke Marechaussee

i.a.a. de Procureurs-Generaal (fgd. directeuren van
politie)

Stafafdeling Uitvoeringsbeleid en Documentatie
(070) 370 3879

2 januari 1995
474335/95/IND

TBV 1994/14 Oangdurig illegalen)
van 27 december 1994

Hierbij deel ik u mede, dat de Tweede Kamer heeft aangegeven met mij van
gedachten te willen wisselen over het in bovengenoemde TBVgeformuleerde
beleid.

In verband daarmee verzoek ik u vreemdelingen, die aanspraak maken op dit
beleidsonderdeel, wel in de gelegenheid te stellen een aanvraag om een
vergunning tot verblijf conform model a in te dienen, doch de behandeling van
de aanvraag tot nader bericht aan te houden.

!



~

JltStWe

- ,

~Q-- -..,..-;-
\ rZ,I ~11994/14

\}-Q!\JCly ~ 10VO( 1=--1-/( II-j~Vreemdelingencirculaire

Langdurig illegalen

MinderievanJustitie

Bezoekadres

Schedeldoekshoven101

2511[M DenHoog

Teleloon(070) 370 376]

Fox(070) ]70 3608

Onderwerp

('" Onderdeel

Datum

Kenmerk

Code

Aard

Juridischeachtergrond

Geldigvan/lol

Poslodres Postbus 30125, 2500 GCDen Hoog

Aan: -de Korpschefs Politieregio's

- de Staf van de Koninklijke'Marechall.sse,

La.a.: - de Procureurs-Generaal (fgd. direc.
politie)

Stafafdeling Uitvoeringsbeleid en Documentatie
27 december 1994
474172/94/IND
TBV 1994/14

bekendmaking beleid
Vreemdelingen circulaire 1994
1 januari 1995 tot 1 januari 1999

1. Inleiding

Ik heb besloten de tot nu toe in het individuele geval gehanteerde aandachtspunten
van humanitaire aard om te zetten in objectieve toetsingscriteria voor de beoordeling
van aanvragen om toelating van langdurig illegale vreemdelingen.

2. Toetsingscriteria

2.1 Verblijf in Nederland

Op het moment van aanvraag om toelating moet de vreemdeling kunnen aantonen

minimaal 6 jaar in Nederland te hebben verbleven direct voorafgaand aan de aanvraag
om toelating.

Het verblijf in Nederland moet ononderbroken zijn geweest. Korte perioden van

regulier verlof in verband met vakantie worden niet aangemerkt als onderbreking van
de 6 jaar termijn.

2.2 Arbeidsverleden

Gedurende de periode onder 2.1 genoemd moet de vreemdeling inkomen hebben
verkregen uit arbeid waarvoor premies en belastingen zijn betaald (witte arbeid) dan-

wel inkomen hebben genoten uit een inkomensvervangende uitkering waarvoor pre-
mies en belastingen zijn afgedragen.
Het arbeidsverleden moet ononderbroken zijn geweest. Korte perioden van onvrijwil-
lige werkloosheid worden niet aangemerkt als onderbreking van de 6 jaar termijn.
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2.3 Weigeringsgronden

Op grond van de volgende gronden wordt de aanvraag om toelating niet ingewilligd:
- gecontroleerd vertrek in de periode onder a genoemd;
- het verstrekken van onjuiste gegevens;
- het bezit van valse documenten;
- criminele antecedenten.

3. Individuele humanitaire toets

Indien de termijn van 6 jaar als genoemd onder 2.1 op enkele maanden na niet wordt
gehaald maar overigens aan de toetsingscriteria wordt voldaan, kan op grond van
individuele omstandigheden alsnog tot verblijfsaanvaarding op grond van klemmende
redenen van humanitaire aard worden overgegaan. Daarbij wordt de band met Ne-
derland afgewogen tegen de banden met het land van herkomst. In deze afweging zijn
onder meer de aard en totale duur van verblijf in Nederland, de gezinssituatie, kennis
van de Nederlandse taal en bekendheid bij andere overheidsdiensten van belang.

4. Toelatingsprocedure en bevoegdheden verdeling

Voor de beoordeling of een vreemdeling voldoet aan de toetsingscriteria is het nood-
zakelijk dat de vreemdeling voldoende bewijsstukken overlegt. Het gaat hierbij onder
meer om de volgende stukken:
- inschrijvingbevolkingsregister(GBA);
- arbeidscontracten, loonstroken en jaaropgaven voor belastingdienst;

- verklaringen van bedrijfsverenigingen en GAK;
- verzekeringsgegevens;
- in- en uitreisgegevens.

Ingeval een vreemdeling een reëel beroep doet op de toetsingscriteria zoals genoemd
onder 2 of 3 kan de aanvraag in behandeling worden genomen met vrijstelling van het
mw-vereiste. Wel dienen de leges te worden betaald voor de afdoening van de aan-
vraag. U dient de verdere behandeling van de aanvraag middels een 016 voor te
leggen aan de IND.

Indien een vreemdeling geen reëel beroep doet op de toetsingcriteria zoals genoemd
onder 2 of 3 dan dient de aanvraag buiten behandeling te worden gesteld vanwege
ontbreken van een geldigemw met gebruikmaking van het bij TBV 1994/13 gevoegde
model 029-1.

Deze regel lijdt enkel uitzondering indien betrokkene aantoont dat hij voor 1 april
1994 ingeschreven stond in het GBA en na lapril 1994 onafgebroken in Nederland
heeft verbleven. In dit geval d'ent de aanvraag op grond van TBV 1994/13 in behan-
deling te worden genomen waarna zo spoedig mogelijk een beslissing op de aanvraag
dient te volgen.

Indien verblijfop grond van de toetsingscriteria onder 2 of 3 wordt toegestaan wordt
een vergunning tot verblijf zonder beperking verleend. Aan de vergunning wordt het
voorschrift verbonden dat de vreemdeling een tuberculose-onderzoek moet onder-
gaan.

De Staatssecretar'
namens de S IS van lustitie
Het Hoofd taatssecretaris'
en Nat .van de Immi '.
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