
Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Staf van de Koninklijke marechaussee
i.a.a:
– de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Directie Beleid
Datum: 6 september 2001
Ons kenmerk: 5097670/01/IND
Code: TBV 2001/27
Juridische achtergrond: Art. 9.4 Vb; C2/7 Vc; C5/24 Vc
Geldig van/tot: 1 september 2001 – 1 september 2002
Onderwerp: Ama’s – Overzicht overgangsrecht achttienjarigen

Inleiding
Bij het toepassen van het bijzonder overgangsrecht voor achttienjarigen ex
artikel 9.4 Vreemdelingenbesluit zijn in de praktijk vragen gerezen betreffende
de statusverlening, de ingangsdatum en de geldigheidsduur van de eventueel te
verlenen vergunning. Dit TBV beoogt in deze informatiebehoefte te voorzien.
Het gaat hier om vreemdelingen die:
a. in het bezit zijn of worden gesteld van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd onder de beperking ‘Verblijf als alleenstaande minderjarige
vreemdeling’, én
b. hun asielaanvraag hebben ingediend vóór 4 januari 2001, én
c. de achttienjarige leeftijd bereiken of reeds hebben bereikt.
Deze categorie vreemdelingen komt in beginsel vanaf de achttiende verjaardag
in aanmerking voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder
de beperking ‘Voortgezet verblijf’1.

Hoofdregel
De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘Verblijf
als alleenstaande minderjarige vreemdeling’ wordt in de hierboven genoemde
gevallen ten hoogste verlengd tot de dag waarop de vreemdeling meerderjarig
wordt. Met ingang van zijn achttiende verjaardag kan de vreemdeling vervol-
gens op aanvraag, behoudens contra-indicaties, in het bezit worden gesteld
van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking
‘Voortgezet verblijf’.
In de gevallen waarin de geldigheidsduur van een reeds uitgegeven verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘Verblijf als alleen-
staande minderjarige vreemdeling’ nog doorloopt tot na de achttiende verjaar-
dag, kan de vreemdeling een aanvraag indienen om een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘Voortgezet verblijf’. Dit
wordt, behoudens contra-indicaties, niet geweigerd.
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Overzicht

Situatie 1
Er is sprake van een eerste beslissing op de asielaanvraag waarbij ambtshalve
een vergunning op grond van het beleid inzake alleenstaande minderjarige
asielzoekers en vreemdelingen wordt verleend.

Datum 18 jaar Datum beslissing Vergunning

Vóór 4-1 4-1 tot 1-4 1) vtv-ama2 t/m 3-1-01
2) vtv-hum3 vanaf 4-1-01,

per 1-4 wordt deze omgezet in vvr 
onbep4

Vanaf 1-4 1) vvr bep ‘amv’5 t/m 3-1-01
2) vvr bep ‘Voortgezet verblijf’ vanaf 

4-1-01 (art 9.4 Vb) (zie onder a)
Op of na 4-1 4-1 tot 1-4 1) vtv-ama tot datum 18 jaar

2) vtv-hum vanaf datum 18 jaar 
per 1-4 wordt deze omgezet in vvr 
onbep

Vanaf 1-4 1) vvr bep ‘amv’ tot datum 18 jaar
2) vvr bep ‘Voortgezet verblijf’ vanaf datum

18 jaar (zie onder b)

Toelichting
Als er sprake is van een eerste beslissing op de asielaanvraag en de vreemde-
ling is inmiddels achttien, dan wordt de asielaanvraag mede aangemerkt als
een aanvraag om een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de
beperking ‘Voortgezet verblijf’.  De vreemdeling hoeft deze vergunning dus
niet apart aan te vragen.
Voor de ingangsdatum zijn twee data van belang: de datum waarop de vreem-
deling achttien is geworden en de datum waarop onderhavig beleid is inge-
gaan (4 januari 2001):
a) Indien betrokkene vóór 4 januari 2001 meerderjarig is geworden, dan komt
betrokkene tot 3 januari 2001 in aanmerking voor een verblijfsvergunning
regulier onder de beperking ‘Verblijf als alleenstaande minderjarige vreemde-
ling’ (ingangsdatum is de datum van de asielaanvraag). Vervolgens wordt aan
betrokkene een vergunning regulier onder de beperking ‘Voortgezet verblijf’
verleend met ingangsdatum 4 januari 2001 (datum ingang overgangsbeleid).
b) Indien betrokkene ná 4 januari 2001 meerderjarig is geworden, dan komt
betrokkene tot zijn achttiende verjaardag in aanmerking voor een verblijfsver-
gunning regulier onder de beperking ‘Verblijf als alleenstaande minderjarige
vreemdeling’. Vanaf de datum waarop betrokkene achttien is geworden, wordt
een verblijfsvergunning regulier onder de beperking ‘Voortgezet verblijf’ ver-
leend.

Situatie 2
Een vergunning op basis van het beleid inzake alleenstaande minderjarigen
asielzoekers en vreemdelingen is reeds verleend.

Datum aanvraag wijziging Beslissing Vergunning
beperking / ‘Voortgezet verblijf’

Tussen 4-1 en 1-4 Tussen 4-1 vtv-hum per datum aan-
en 1-4 vraag wijziging bep, 

per 1-4-01 wordt deze omgezet in
vvr onbep 

Na 1-4 vvr bep ‘Voortgezet verblijf’ 
Na 1-4 Na 1-4 vvr bep ‘Voortgezet verblijf’ 
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Toelichting
Als er een aanvraag tot wijziging beperking (Vreemdelingenwet 1994) of een
aanvraag om een verblijfsvergunning regulier onder de beperking ‘Voortgezet
verblijf’ (Vreemdelingenwet 2000) is ingediend, wordt de verblijfsvergunning
(indien de aanvraag voor inwilliging in aanmerking komt) verleend vanaf
datum van waarop aan alle voorwaarden is voldaan, maar niet eerder dan
met ingang van de datum van de aanvraag.

Doorprocederen
Er kunnen zich zaken voordoen waarbij vreemdelingen, die reeds voor inwer-
kingtreding van de nieuwe Vreemdelingenwet in het bezit zijn gesteld van een
(voorwaardelijke) vergunning tot verblijf op grond van het asielbeleid, dan wel
op grond van het beleid inzake alleenstaande minderjarige asielzoekers en
vreemdelingen – welke vervolgens op grond van de Vreemdelingenwet per
1 april is omgezet in een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, respectie-
velijk een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking
‘Verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling’ – én doorprocederen voor
een andere status.
Het primaire standpunt bij het doorprocederen is, dat indien betrokkene reeds
een status heeft, hij dient te concretiseren waarin het belang bij doorprocede-
ren is gelegen. Dit betekent dat de vreemdeling dient te motiveren welke rech-
ten hij wil verkrijgen met de status waarvoor hij doorprocedeert, die hij met
de reeds aan hem verleende status niet heeft. Er bestaat een belang wanneer
de status waarvoor de vreemdeling doorprocedeert een sterkere positie ver-
schaft dan met de huidige status, dan wel eerder verblijf voor onbepaalde
duur in het vooruitzicht stelt.
In de volgende situaties kan sprake zijn van doorprocederen.

Situatie 1
Een vreemdeling is voor 1 april 2001 in het bezit gesteld van een vergunning
tot verblijf op grond van het beleid inzake alleenstaande minderjarige asielzoe-
kers en vreemdelingen, die na 1 april 2001 is omgezet in een verblijfsvergun-
ning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘Verblijf als alleenstaande
vreemdeling’. De vreemdeling procedeert door voor een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd.
In dit geval wordt het bepaalde in artikel 30, eerste lid, onder b,
Vreemdelingenwet in het kader van een redelijke wetsuitleg niet tegengewor-
pen in de lopende procedure.

Situatie 2
Een vreemdeling is voor 1 april 2001 in het bezit gesteld van een voorwaarde-
lijke vergunning tot verblijf, die per 1 april 2001 is omgezet in een verblijfsver-
gunning asiel voor bepaalde tijd. De vreemdeling wil doorprocederen voor een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘Verblijf als
alleenstaande minderjarige vreemdeling’.
Het bezwaarschrift gericht tegen het niet verlenen van de verblijfsvergunning
regulier wordt niet-ontvankelijk verklaard. Immers, de vreemdeling heeft de
bescherming gekregen waarvoor hij in eerste instantie een asielaanvraag heeft
ingediend. In deze is geen belang tot doorprocederen gelegen.

Intrekken verblijfsvergunning asiel
Bij een intrekking van een verblijfsvergunning asiel wordt ex nunc beoordeeld
of de vreemdeling aanspraak kan maken op een verblijfsvergunning krachtens
het beleid inzake alleenstaande minderjarige asielzoekers en vreemdelingen.
Indien betrokkene voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in
aanmerking komt, dan is de ingangsdatum de datum van de intrekking van de
vergunning voor asiel bepaalde tijd. Dit is ook van toepassing als de oor-
spronkelijke asielaanvraag is ingediend vóór 4 januari 2001.
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Tot slot
Dit TBV vormt een aanvulling op de tekst van de hoofdstukken C2/7 en
C5/24 van de Vreemdelingencirculaire. Deze teksten blijven naast elkaar gel-
dig.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.

1 Tussen 4 januari 2001 (datum inwerkingtreding nieuw beleid) en 1 april 2001 (datum inwerkingtreding
Vreemdelingenwet 2000) werd in deze gevallen een vergunning tot verblijf zonder beperkingen verleend.
2 Vtv-ama = Vergunning tot verblijf onder Vreemdelingenwet 1994, onder de beperking ‘Verblijf als
alleenstaande minderjarige vreemdeling’.
3 Vtv-hum = Vergunning tot verblijf onder Vreemdelingenwet 1994, verleend zonder beperking om klem-
mende redenen van humanitaire aard.
4 Vvr onbep = Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd (onder Vreemdelingenwet 2000).
5 Vvr bep ‘amv’ = Verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder beperking ‘Verblijf als alleen-
staande minderjarige vreemdeling’.
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