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1. Inleiding
Naar aanleiding van signalen uit de
praktijk bleek dat er onduidelijkheid
bestond over de toepassing van de
bepaling in de Vreemdelingencirculaire
(VC. 1994, hoofdstuk A4/6.7.2.1) om-
trent een te laat ingediende aanvraag
om verlenging van de geldigheidsduur
van een vergunning tot verblijf.
Op 9 februari 1998 is daarom een brief
aan de korpsen gestuurd (kenmerk
678796/98/IND) waarin dit beleid
verduidelijkt werd. Deze brief is gepu-
bliceerd in de Staatscourant van 20
februari 1998, nr. 35.
De tekst van bovengenoemde brief
moet op twee punten worden aange-
past. Ten eerste voor wat betreft de
bepaling wat onder een tijdige aan-
vraag om verlenging van de geldig-
heidsduur moet worden verstaan en
ten tweede op het punt van het vast-
stellen van verschoonbaarheid bij een
niet-tijdig ingediende aanvraag om
verlenging van de geldigheidsduur.
De tekst van deze TBV vervangt dus de
tekst van de brief van 9 februari 1998
over dit onderwerp. Deze tekst zal in
het eerstvolgende supplement van de
Vc. worden opgenomen.

2. Verduidelijking beleid Vc. 1994,
hoofdstuk A4/6.7.2.1  
Alleen wanneer de vreemdeling vóór

het verstrijken van de geldigheidsduur
van zijn vergunning tot verblijf een
aanvraag om voortgezette toelating
heeft ingediend en hierop positief is
beslist, kan de vergunning met te-
rugwerkende kracht worden verleend
en is er sprake van een aaneengesloten
periode van verblijf op grond van de
Vreemdelingenwet. 
De vreemdeling die vier weken voor
het verstrijken van de geldigheidsduur
een aanvraag om verlenging indient,
heeft de zekerheid dat hij de beslissing
op de aanvraag in Nederland mag
afwachten (art. 79 Vb., Vc 1994,
A4/6.7.2).
Als de vreemdeling niet tijdig, maar
wel binnen 6 maanden na het verstrij-
ken van de geldigheidsduur een aan-
vraag om voortgezette toelating
indient, wordt deze aanvraag welis-
waar getoetst aan de voorwaarden
voor voortgezette toelating, maar
dient de vergunning te worden ver-
leend vanaf datum aanvraag. In dat
geval ontstaat er een gat in het ver-
blijfsrecht.
De enige uitzondering op deze regel
vormt de vreemdeling die volledig bui-
ten zijn schuld niet tijdig zijn aanvraag
heeft kunnen indienen. Dit is echter
beperkt tot die vreemdeling die even-
min in staat is geweest schriftelijk de
aanvraag in te dienen. Deze gevallen
dienen voorgelegd te worden aan de
IND.
Voor vreemdelingen die in het bezit
zijn van een verblijfsrecht op grond
van het oude art. 10 lid 2 Vw. geldt
een bijzondere bepaling. Indien zij bin-
nen 6 maanden na de feitelijke verbre-
king van de gezinsband danwel het
bereiken van de leeftijd van 18 jaar
een aanvraag om voortgezette toela-
ting indienen, wordt deze aanvraag
aangemerkt als tijdig ingediend en
wordt de vergunning verleend met
ingang van de datum van de feitelijke
verbreking, met als gevolg dat er geen
gat in het verblijfsrecht ontstaat.
De geschetste situaties moeten als
zodanig herkenbaar zijn in het VAS. 
Het behoeft uiteraard geen betoog dat
daar waar de vreemdeling zich wel tij-
dig meldt, maar niet in de gelegenheid
wordt gesteld direct een aanvraag om

verlenging van de geldigheidsduur van
zijn vergunning tot verblijf in te die-
nen, de vreemdeling hier wat betreft
zijn verblijfsrechtelijke positie niet de
dupe van mag worden. Het verdient
dan ook aanbeveling, indien dit het
geval is, de vreemdeling wel in de
gelegenheid te stellen tijdig zijn aan-
vraag te laten ondertekenen (bijvoor-
beeld bij de melding aan het loket), en
de aanvraag op een later moment te
behandelen.
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