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Inleiding en achtergrond

In artikel 8a van de Vreemdelingenwet
(Stb. 203) is bepaald dat onze Minister
aan een vreemdeling als bedoeld in
artikel 1b, aanhef en onder 1,2,3,5, van
de Wet een document of schriftelijke
verklaring verschaft waaruit het recht-
matig verblijf blijkt. Bij ministeriële
regeling van 4 juni 1998 (Stcrt. 106)
zijn een aantal bescheiden daartoe
aangewezen, waaronder de sticker
voor verblijfsaantekeningen (bijlage
10a VV).
Gebleken is dat er behoefte bestaat
aan een nieuwe sticker voor verblijfs-
aantekeningen. De huidige sticker voor
verblijfsaantekeningen biedt slechts
plaats voor aantekeningen op basis
van artikel 39 van het Voorschrift
Vreemdelingen. Dit zijn voornamelijk
aantekeningen in verband met aan-
melding, aanvragen om eerste toela-
ting en aanvragen in afwachting van
een beslissing in eerste aanleg. Deze
sticker dient vervallen te worden ver-
klaard, indien een beslissing is geno-
men op deze aanvraag.
In artikel 45 van het Voorschrift
Vreemdelingen worden ondermeer
aantekeningen beschreven voor de
bezwaar- en beroepsfase. Deze aante-
keningen dienen in de reis- en identi-
teitspapieren van de vreemdeling te

worden geplaatst. Tot op heden is
hiervoor geen sticker beschikbaar.
Met ingang van 1 februari 1999 wor-
den twee nieuwe stickers voor ver-
blijfsaantekeningen geïntroduceerd;
een sticker voor Verblijfsaanteke-
ningen Algemeen ter vanging van de
huidige sticker voor verblijfsaanteke-
ningen en een nieuwe sticker ten
behoeve van verblijfsaantekeningen
voor vervolgprocedures. Dit heeft tot
gevolg dat de hoofdstukken A4/6.2.3,
A4/7.2.3, en A6/4.5 en de modellen in
D12 van de Vreemdelingencirculaire
worden aangepast. 

Wijziging A4/6.2.3
Toestemming om hangende de beslis-
sing op de aanvraag in Nederland te
verblijven

De vraag of het een vreemdeling
wordt toegestaan om hangende de
beslissing op zijn aanvraag in
Nederland te verblijven, wordt in het
algemeen behandeld in A6/4 en voor
vreemdelingen die een beroep doen
op vluchtelingenschap in B7.
Indien het de vreemdeling wordt toe-
gestaan om hangende de beslissing op
zijn aanvraag in Nederland te verblij-
ven, wordt door de korpschef door
middel van de daartoe bestemde sti-
cker (D12-1A Vc) een aantekening
gesteld in het identiteitspapier van de
vreemdeling of op een afzonderlijk
inlegvel. Deze sticker is een bescheid
waaruit het rechtmatig verblijf blijkt
als bedoeld in art. 8a Vw. De sticker
dient door de korpschef te worden
voorzien van een dienststempel en
ondertekend (art. 38, tweede lid, VV).
De sticker heeft een geldigheidsduur
van zes maanden, tenzij eerder een
niet-inwilligende beslissing wordt
genomen op de aanvraag. In voorko-
mend geval zal de GBA-code niet meer
overeenkomen met het bescheid waar-
uit het rechtmatig verblijf blijkt, zodat
de vreemdeling niet (meer) voor
bepaalde voorzieningen in aanmerking
zal komen.
Indien na deze zes maanden nog geen
beslissing op de ingediende aanvraag
is genomen, kan opnieuw een sticker
worden geplaatst met een geldigheids-
duur van maximaal zes maanden. De
vreemdeling is zelf verantwoordelijk

voor het verkrijgen van deze nieuwe
sticker en wordt daartoe niet opgeroe-
pen door de korpschef.

6.2.3.1  Aanvraag om een vergunning
tot verblijf
Indien het de vreemdeling wordt toe-
gestaan om hangende de beslissing op
zijn aanvraag om een vergunning tot
verblijf in Nederland te verblijven,
wordt voor het stellen van de aanteke-
ning de sticker voor verblijfsaanteke-
ningen Algemeen (D12-1A Vc)
gebruikt, waarbij de volgende onder-
delen worden ingevuld:
– het crv-nummer;
– het procedurenr (het procedurenum-
mer uit het Vreemdelingen
Administratiesysteem);
– aanvraag ingediend voor een vergun-
ning tot verblijf op (datum);
(de woorden ’verlenging aangevraagd’
en ’vestiging’ doorhalen)
– arbeid wel/niet toegestaan; tewerk-
stellingsvergunning wel/niet vereist
(wat niet van toepassing is doorhalen);
– geldig tot (datum. Dit is zes maanden
na afgifte sticker);
– pp nr.(het nummer van het identi-
teitspapier).

6.2.3.2  Aanvraag om verlenging van
de geldigheidsduur van de verleende
vergunning tot verblijf
Betreft het een vreemdeling aan wie
het wordt toegestaan na het verstrij-
ken van de geldigheidsduur van zijn
vergunning tot verblijf in Nederland te
verblijven hangende de beslissing op
een door hem ingediende aanvraag,
wordt eveneens voor het stellen van de
aantekening gebruik gemaakt van de
sticker voor verblijfsaantekeningen
Algemeen (D12-1A Vc), waarbij de vol-
gende onderdelen worden ingevuld:
– het crv-nummer;
– het procedurenr (het procedurenum-
mer uit het Vreemdelingen Admini-
stratiesysteem);
– verlenging aangevraagd op (datum;
de woorden ’aanvraag ingediend’,
’voor een vergunning tot verblijf’ en
’vestiging’ worden doorgehaald);
– arbeid wel/niet toegestaan; tewerk-
stellingsvergunning wel/niet vereist
(wat niet van toepassing is doorhalen);
– geldig tot (datum. Dit is zes maanden
na afgifte sticker);
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– pp nr. (het nummer van het identi-
teitspapier).

Wijziging A4/7.2.3
Toestemming om hangende de beslis-
sing op de aanvraag om een vergun-
ning tot vesting in Nederland te ver-
blijven

De vraag of het een vreemdeling
wordt toegestaan om hangende de
beslissing op zijn aanvraag in
Nederland te verblijven, wordt in het
algemeen behandeld in A6/4 en voor
vreemdelingen die een beroep doen
op vluchtelingenschap in B7.
Indien het de vreemdeling wordt toe-
gestaan om hangende de beslissing op
zijn aanvraag in Nederland te verblij-
ven, wordt door de korpschef door
middel van de daartoe bestemde sti-
cker (D12-1A Vc) een aantekening
gesteld in het identiteitspapier van de
vreemdeling of op een afzonderlijk
inlegvel. Deze sticker is een bescheid
waaruit het rechtmatig verblijf blijkt
als bedoeld in art. 8a Vw. De sticker
dient door de korpschef te worden
voorzien van een dienststempel en
ondertekend (art. 38, tweede lid, VV).
De sticker heeft een geldigheidsduur
van zes maanden, tenzij eerder een
niet-inwilligende beslissing wordt
genomen op de aanvraag. In voorko-
mend geval zal de GBA-code niet meer
overeenkomen met het bescheid waar-
uit het rechtmatig verblijf blijkt, zodat
de vreemdeling niet (meer) voor
bepaalde voorzieningen in aanmerking
zal komen.
Indien na deze zes maanden nog geen
beslissing op de ingediende aanvraag
is genomen, kan opnieuw een sticker
worden geplaatst met een geldigheids-
duur van maximaal zes maanden. De
vreemdeling is zelf verantwoordelijk
voor het verkrijgen van deze nieuwe
sticker en wordt daartoe niet opgeroe-
pen door de korpschef.
Op de sticker worden de volgende
onderdelen ingevuld:
– het crv-nummer;
– het procedurenr (het procedurenum-
mer uit het Vreemdelingen Admini-
stratiesysteem);
– aanvraag ingediend voor een vergun-
ning tot vestiging op (datum);
(de woorden ’verlenging aangevraagd’
en ’verblijf’ doorhalen)
– arbeid wel/niet toegestaan; tewerk-
stellingsvergunning wel/niet vereist
(wat niet van toepassing is doorhalen);

– geldig tot (datum. Dit is zes maanden
na afgifte sticker);
– pp nr.(het nummer van het identi-
teitspapier).

Wijziging A6/4.5
Aantekening van de beslissing om uit-
zetting achterwege te laten

4.5.1  Uitzetting achterwege in een
aanvraag om (voortgezette) toelating
Kortheidshalve wordt verwezen naar
hetgeen in A4/6.2.3 Vc  wordt vermeld.

4.5.2  Uitzetting achterwege in ver-
volgprocedures
Indien op grond van vervolgprocedure
(een bezwaarschrift, administratief
beroep, verzoek om voorlopige voor-
ziening of beroep bij de rechtbank)
besloten wordt de uitzetting achterwe-
ge te laten, wordt door de korpschef
door middel van de daartoe bestemde
sticker Verblijfsaantekeningen
Vervolgprocedures (D12-1C Vc) een
aantekening gesteld in het identiteits-
papier van de vreemdeling of op een
afzonderlijk inlegvel. Deze sticker kan
ook worden gebruikt na de intrekking
van een verblijfsrecht, waarna tijdig
een bezwaarschrift wordt ingediend of
een oude procedure herleeft.
De sticker is een bescheid waaruit het
rechtmatig verblijf blijkt als bedoeld in
art. 8a Vw. De sticker dient door de
korpschef te worden voorzien van een
dienststempel en ondertekend (art. 38,
tweede lid, VV).
De sticker heeft een geldigheidsduur
van zes maanden, tenzij eerder een
niet-inwilligende beslissing wordt
genomen op de aanvraag. In voorko-
mend geval zal de GBA-code niet meer
overeenkomen met het bescheid waar-
uit het rechtmatig verblijf blijkt, zodat
de vreemdeling niet (meer) voor
bepaalde voorzieningen in aanmerking
zal komen.
Indien na deze zes maanden nog geen
beslissing op de ingediende aanvraag
is genomen, kan opnieuw een sticker
worden geplaatst met een geldigheids-
duur van maximaal zes maanden. De
vreemdeling is zelf verantwoordelijk
voor het verkrijgen van deze nieuwe
sticker en wordt daartoe niet opgeroe-
pen door de korpschef.

4.5.2.1  Verblijf zolang niet is beslist op
een bezwaarschrift of administratief
beroep
Indien op grond van een bezwaar-
schrift of administratief beroep wordt

besloten de uitzetting achterwege te
laten, worden op de sticker voor ver-
blijfsaantekeningen Vervolgprocedures
(D12-1A Vc) de volgende onderdelen
ingevuld:
– het crv-nummer;
– datum afgifte (dit is de datum dat de
sticker wordt afgegeven);
– het procedurenr (het procedurenum-
mer uit het Vreemdelingen Admini-
stratiesysteem);
– bezwaarschrift/administratief beroep
ingediend op (datum)
(doorhalen wat niet van toepassing is);
– arbeid wel/niet toegestaan; tewerk-
stellingsvergunning wel/niet vereist
(wat niet van toepassing is doorhalen);
– geldig tot (datum. Dit is zes maanden
na afgifte sticker);
– pp nr.(het nummer van het identi-
teitspapier).

4.5.2.2  Verblijf zolang niet is beslist op
een verzoek om een voorlopige voor-
ziening of een beroep bij de rechtbank 
Indien de uitzetting achterwege wordt
gelaten in afwachting van een uit-
spraak van de rechtbank op een ver-
zoek om een voorlopige voorziening
of een beroep bij de rechtbank, wor-
den op de sticker voor verblijfsaante-
keningen Vervolgprocedures (D12-1A
Vc) de volgende onderdelen ingevuld:
– het crv-nummer;
– datum afgifte (dit is de datum dat de
sticker wordt afgegeven);
– het procedurenr (het procedurenum-
mer uit het Vreemdelingen Admini-
stratiesysteem);
– verzoek voorlopige voorziening of
beroep rechtbank ingediend op
(datum; doorhalen wat niet van toe-
passing is);
– arbeid wel/niet toegestaan; tewerk-
stellingsvergunning wel/niet vereist
(wat niet van toepassing is doorhalen);
– geldig tot (datum. Dit is zes maanden
na afgifte sticker);
– pp nr.(het nummer van het identi-
teitspapier).
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D12-1 Vc

Het huidige D12-1 komt hierbij te vervallen. Het nieuwe D12-1 komt als volgt te luiden:

D12-1A  Sticker voor Verblijfsaantekeningen Algemeen 

Oud

Nieuw

D12-1B  Sticker voor Verblijfsaantekeningen voor Gemeenschapsonderdanen
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Verblijfs-
aantekeningen 
Algemeen

crv nr. ...........................................

doorhalen wat niet van toepassing is ontheffing verleend van de ver-
plichting tot wekelijkse aanmelding
onder de volgende beperking(en)
en/of voorschrift(en)

aangemeld op  ..................................... .........................................................
voor verblijf
als zeeman tot .......................................procedurenr (VAS)..........................
aanvraag ingediend/verlenging 
aangevraagd voor een vergunning 
tot verblijf/vestiging op ...................................................
uitstel vertrek tot ...................................................
arbeid wel/niet toegestaan; tewerkstellingsvergunning wel/niet vereist

geldig tot ........................................ pp nr. ............................................
tenzij voor deze datum op voormelde aanvraag is beslist



Tot slot

De tekst van dit TBV zal zo spoedig mogelijk in de Vreemdelingencirculaire worden verwerkt.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratieen Naturalisatiedienst,
J.G. Bos, plv.
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D12-1C  Sticker voor Verblijfsaantekeningen voor Vervolgprocedures

Verblijfs-
aantekeningen 
Vervolgprocedures

crv nr. ...........................................

doorhalen wat niet van toepassing is Uitzetting wordt achterwege gela-
ten hangende een beslissing op 
een bezwaar, administratief beroep 
of een beroep bij de rechtbank 

datum afgifte  .......................................procedurenummer (VAS)......................

bezwaarschrift/administratief 
beroep ingediend op ...................................................
verzoek voorlopige voorziening 
of beroep rechtbank ingediend op ...................................................
arbeid wel/niet toegestaan; tewerkstellingsvergunning wel/niet vereist

geldig tot ........................................ pp nr. ............................................
tenzij voor deze datum op voormeld bezwaar/beroep is beslist


