
Circulaire Machtiging tot Voorlopig Verblijf
JU

«Vreemdelingencirculaire»

- de Korpschefs Politieregio’s
- de Staf van de Koninklijke
Marechaussee
i.a.a.: - de Procureurs-Generaal
(fgd. directeuren van politie)

Datum: 28 maart 1995
Kenmerk: 486651/95/IND
Code: TBV 1995/3
Onderdeel: IND/SUD
Doorkiesnummer: 070 - 3703753
Onderwerp: Machtiging tot
Voorlopig Verblijf
Aard: bekendmaking van beleid
Juridische achtergrond:
Vreemdelingencirculaire 1994
Geldig van/tot: van 23 maart 1995
tot 17 maart 1999

Bij circulaire van 1 april (TBV
1994/5) en 27 december 1994
(TBV 1994/13) bent u op de hoogte
gebracht van het aangescherpte
vereiste van een machtiging tot
voorlopig verblijf (mvv).
Bij uitspraak van 16 maart 1995
heeft de Rechtseenheidskamer
geoordeeld dat artikel 52a van het
Vreemdelingenbesluit als basis
voor het eisen van een machtiging
tot voorlopig verblijf als voorschrift
voor het in behandeling nemen van
een aanvraag om toelating
onverbindend is. Dit betekent dat
de bovengenoemde circulaires en
paragraaf A4/5.3 van de
Vreemdelingencirculaire 1994
komen te vervallen.

1. Nieuwe aanvragen om toelating
Aanvragen om een vergunning tot
verblijf dienen met ingang van
heden in behandeling te worden
genomen, ook al beschikt
betrokkene niet over de vereiste
mvv. Het beleid ten aanzien van
het mvv-vereiste van vóór 1 april
1994 is hiermee weer van kracht.
Bij de aanvraag om verlening van
een vergunning tot verblijf dient de
vreemdeling erop gewezen te
worden dat hij voor de
inbehandelingneming van de
aanvraag aan de volgende
voorwaarden moet voldoen:
a. de vreemdeling dient binnen 4

weken na ontvangst van de
accept-giro van de KPMG leges te
betalen. De vreemdeling krijgt bij
niet tijdige betaling een
hersteltermijn van 2 weken om
alsnog te betalen;
b. de vreemdeling dient voor de
beoordeling van de aanvraag de
noodzakelijke gegevens en
bescheiden te overleggen, zo nodig
nadat een redelijke hersteltermijn is
gegeven om zijn aanvraag alsnog
aan te vullen.
Het is wenselijk om de termijnen en
procedures onder a en b zoveel
mogelijk parallel te laten lopen om
een spoedige beslissing op de
aanvraag te bewerkstelligen.

2. Aanvragen die buiten
behandeling zijn gesteld
Aanvragen om toelating die buiten
behandeling zijn gesteld vanwege
het enkele ontbreken van een mvv
dienen alsnog inhoudelijk te worden
beoordeeld. Aanvragen die thans in
bezwaar of administratief beroep in
behandeling zijn bij de IND zullen
na een beslissing over de
gegrondheid van het bezwaar of
beroep voor de verdere afhandeling
worden teruggeleid naar de
vreemdelingendienst. Ook in deze
zaken dienen eerst de leges te
worden betaald en de
noodzakelijke gegevens te worden
overgelegd voordat de aanvraag op
grond van het eerder ingediende
model a in behandeling kan worden
genomen. Er hoeft dus geen nieuw
model a te worden ondertekend.
Aanvragen die in behandeling
worden genomen dienen verder
volgens de gebruikelijke procedure
te worden afgedaan.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
H.P.A. Nawijn.

Uit: Staatscourant 1995, nr. 65 / pag. 1


