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Inleiding

Bij het uitbrengen van de
Vreemdelingencirculaire 2000 is een
aantal teksten weggevallen of wegge-
laten die in de Vreemdelingencircu-
laire 1994 stonden maar waarbij geen
wijziging van het beleid was beoogd.
Aangezien het niet slechts kennelijke
verschrijvingen of marginale tekstwij-
zigingen betreft is besloten deze tek-
sten middels een verzamel TBV uit te
brengen. De teksten zullen per hoofd-
stuk worden behandeld.

Teksten

Deel B

Hoofdstuk B2

In B2/2.11 wordt de zin ‘In afwijking
hiervan wordt de aanvraag niet afge-
wezen wegens het ontbreken van vol-
doende middelen van bestaan, indien
de hoofdpersoon:’ vervangen door:
In afwijking hiervan wordt de aan-
vraag niet afgewezen wegens onvol-
doende, niet duurzame of niet zelf-
standige middelen van bestaan, indien
de hoofdpersoon:

Toelichting: de tekst is aangepast aan
de tekst zoals deze stond in de
Vreemdelingencirculaire1994.

In B2/2.11.3 zal aan het eind de vol-
gende zinsnede worden toegevoegd:
De hierboven genoemde voorwaarden
gelden ook voor diegenen die als zelf-
standig ondernemer werkzaam zijn.

Toelichting: deze zinsnede stond reeds
in de Vreemdelingencirculaire1994 en
zal alsnog worden opgenomen.

In B2/4.5 wordt aan het eind de vol-
gende alinea toegevoegd:
Het, indien nodig gelegaliseerde en
geverifieerde, bewijsstuk van onge-
huwd zijn mag niet ouder zijn dan zes
maanden na afgifte door de daartoe
bevoegde autoriteiten. De regel dat
een verklaring van ongehuwd zijn
niet ouder mag zijn dan zes maanden
wordt ook door de Nederlandse amb-
tenaar van de burgerlijke stand
gehanteerd. De termijn van zes maan-
den wordt gezien als een redelijke ter-
mijn waarbinnen men geacht wordt
niet (opnieuw) in het huwelijk te zijn
getreden. 
Uiteraard wordt een bewijs van onge-
huwd zijn dat minder dan zes maan-
den oud is in geval van contra-indica-
ties niet geaccepteerd. Hierbij valt te
denken aan de situatie dat een vier
maanden oud bewijs van ongehuwd
zijn wordt overgelegd en een echt-
scheidingsakte waaruit blijkt dat een
huwelijksontbinding binnen die vier
maanden heeft plaatsgevonden.

Toelichting: de zes maanden termijn
gold al voor inwerkingtreding van de
Vreemdelingencirculaire2000 en is als-
nog opgenomen met een verduidelij-
king.

In B2/5.2.1 worden de woorden:
‘voor de duur van’ vervangen door
‘met’

Toelichting: hiermee wordt de tekst
van de Vreemdelingencirculaire in
overeenstemming gebracht met artikel
3.67 Vb.

In B2/5 wordt een nieuwe subpara-
graaf toegevoegd:

B2/5.2.3.1 Aanvraag voor het verrich-
ten van arbeid in loondienst respectie-
velijk arbeid als zelfstandige
Indien de (huwelijks)relatie korter
dan drie jaar heeft geduurd, komt de
vreemdeling in beginsel niet in aan-
merking voor een zelfstandige ver-
blijfsvergunning voor voortgezet ver-
blijf (B2/5.3), tenzij sprake is van
klemmende redenen van humanitaire
aard (B2/5.3.3) of internationale ver-
plichtingen (B2/5.5).
Wanneer de vreemdeling een aan-
vraag indient voor een ander ver-
blijfsdoel, dient deze aanvraag
getoetst te worden aan het ter zake
geldende beleid. De aanvraag om
voortgezet verblijf voor het verrichten
van arbeid in loondienst wordt
getoetst aan het beleid als genoemd
in B5. Zie in dit verband het bepaal-
de in B1/2.1.4.2 ten aanzien van
vreemdelingen die op grond van hun
eerdere verblijfsrecht vrij tot de
Nederlandse arbeidsmarkt zijn toege-
laten. Voor deze categorie vreemde-
lingen is een tewerkstellingsvergun-
ning niet vereist. Er dient echter wel
getoetst te worden of met het verrich-
ten van de arbeid een wezenlijk
Nederlands arbeidsmarktbelang
wordt gediend. Deze toets wordt uit-
gevoerd door de Algemene Directie
voor de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie. De
aanvraag van de betreffende vreemde-
ling dient derhalve ter advisering
voorgelegd te worden aan deze orga-
nisatie, indien de werkzaamheden niet
vallen onder het algemene arbeids-
marktadvies dat deze organisatie half-
jaarlijks uitbrengt.

De aanvraag om voortgezet verblijf
voor het verrichten van arbeid als
zelfstandige wordt onverkort getoetst
aan het beleid als genoemd in B5/8 en
B5/9.

Toelichting: hoewel dit beleid reeds
op verschillende plaatsen in de
Vreemdelingencirculaire is geregeld, is
op verzoek van de uitvoering een 
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extra subparagraaf opgenomen met
verwijzingen naar die andere plaatsen
in de Vreemdelingencirculaire.

In B2/6.12 worden de woorden: ‘bij
vreemdelingen vanaf 13 jaar’
geschrapt. Onder het vierde gedachte-
streepje wordt de volgende tekst toe-
gevoegd:
Vorenstaande arbeidsmarktaanteke-
ningen laten onverlet de bij andere
wetten gestelde beperkingen ten aan-
zien van het verrichten van arbeid
door minderjarigen.

Toelichting: met bovenstaande aan-
passing is de tekst van de
Vreemdelingencirculaire in overeen-
stemming gebracht met artikel 4.21,
vierde lid Vb. De toevoeging bena-
drukt dat niet in strijd met andere
wettelijke bepalingen arbeid door kin-
deren mag worden verricht.

Hoofdstuk B9

In B9/1 wordt het tekstblok begin-
nend met: ‘Het begrip mensen-/vrou-
wenhandel’ vervangen door het vol-
gende tekstblok:
Het begrip mensen-/vrouwenhandel
omvat de volgende cumulatieve ele-
menten:
– iedere gedraging waarmee de bin-
nenkomst van vreemdelingen in, de
doorreis over, het verblijf in of het
vertrek van het grondgebied van een
land wordt bevorderd;
– gericht op seksuele uitbuiting tegen
betaling; en 
– een van de in artikel 250a van het
Wetboek van Strafrecht strafbaar
gestelde feiten.

Toelichting: deze tekst is op verzoek
van de uitvoering gewijzigd zodat
duidelijk wordt dat artikel 250a WvS
deel uitmaakt van het omvattende
begrip mensen-/vrouwenhandel.

In B9/4.4 wordt aan het slot de vol-
gende zinsnede toegevoegd:
Het slachtoffer van mensenhandel is
vrijgesteld van het legesvereiste.  

Toelichting: reeds in de
Vreemdelingencirculaire1994 bestond
genoemde vrijstelling, deze is per
abuis weggevallen.

Hoofdstuk B11

In B11/2.1.1 wordt voor het kopje

Bevoegdheid de volgende tekst opge-
nomen:
Indien voortgezet verblijf wordt
beoogd om alhier economische activi-
teiten als zelfstandige te gaan verrich-
ten, gelden de voorwaarden als
genoemd in hoofdstuk B5/9 onver-
kort, met uitzondering van het leef-
tijdsvereiste. Zie B5/9 onder b.

Toelichting: deze tekst stond al in de
Vreemdelingencirculaire1994 en is
door een omissie weggevallen. 

In B11/7 worden de volgende aanpas-
singen opgenomen:

Paragraaf 7.1 Belang en paragraaf 7.2
Inleiding worden vervangen door:

7.1 Inleiding
Het Verdrag van vriendschap, handel
en scheepvaart tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Verenigde
Staten van Amerika met bijbehorend
Protocol (Trb. 1956, 40), beoogt de
handel tussen de beide Partijen te ver-
gemakkelijken.

Op grond van dit Verdrag en het
bijbehorende Protocol mogen onder-
danen van de Verenigde Staten in
Nederland verblijven:
1. teneinde handel te drijven tussen
de grondgebieden van de twee
Partijen en zich bezig te houden met
daarmee samenhangende of in ver-
band staande werkzaamheden op
handelsgebied;
2. teneinde de bedrijfsuitoefening van
een onderneming waarin zij een aan-
zienlijk kapitaal hebben belegd of
waarin zij daadwerkelijk bezig zijn
zulks te doen, te ontwikkelen en te
leiden; of
3. als zij de echtgenoot of een min-
derjarig kind zijn van een persoon die
op grond van het Verdrag is toegela-
ten, als zij hem vergezellen of voor
gezinshereniging nareizen.

Het begrip ‘onderneming’, zoals
gehanteerd in het Verdrag, omvat
niet de vrije beroepsbeoefening.

Ingevolge artikel II, lid 4, van het
Verdrag laten de bepalingen van dat
artikel II van het Verdrag onverlet
om maatregelen toe te passen welke
noodzakelijk zijn ter handhaving van
de openbare orde en ter bescherming
van de volksgezondheid, de goede
zeden en de veiligheid.

Met maatregelen, welke noodzake-
lijk zijn ter handhaving van de open-
bare orde en ter bescherming van de

volksgezondheid, de goede zeden en
de veiligheid, wordt, voor zover hier
van belang, bedoeld maatregelen die
zijn voorzien bij de
Vreemdelingenwet, zoals weigering
van de toegang, van een verblijfsver-
gunning voor bepaalde tijd, weigering
verlenging van een dergelijke vergun-
ning, alsmede intrekking ervan, wei-
gering van een verblijfsvergunning
voor onbepaalde tijd of intrekking
daarvan en ongewenstverklaring.

Dat betekent dat verblijf van echt-
genote of minderjarig kind met toe-
passing van artikel 16
Vreemdelingenwet kan worden gewei-
gerd, bijvoorbeeld omdat de hoofd-
persoon niet over voldoende middelen
van bestaan beschikt.

7.2 Aanzienlijk kapitaal
Hieronder volgt een uitleg van het in
paragraaf 7.1 onder 2. voorkomende
begrip ‘aanzienlijk kapitaal’ ten aan-
zien van de verschillende mogelijke
ondernemingsvormen. Voor een nade-
re uitwerking hiervan wordt verwezen
naar de circulaire van de Minister
van Economische Zaken d.d. 4
november 1992 (kenmerk
DMO/DCM/AM92081647).

Eenmanszaak: een zodanig kapi-
taal, dat de ondernemer zelfstandig
het bedrijf kan exploiteren. Dit dient
per geval bekeken te worden, maar
als minimum wordt € 4.500 (f 10.000)
aangehouden.

Vennootschap onder firma: ten
minste 25% van het firmakapitaal,
met als minimum € 4.500 (f 10.000).
Vennootschap onder commandite:
voor de beherende vennoot geldt het-
zelfde als bij een vennootschap onder
firma. De stille vennoot oefent geen
bedrijf uit en valt derhalve niet onder
het bepaalde in het Verdrag.

Besloten vennootschap: ten minste
25% van het gestorte kapitaal. Het
gestorte kapitaal is in Nederland ten
minste € 18.000 (f 40.000), zodat het
‘aanzienlijk kapitaal’ ten minste
€ 4.500 (f 10.000) zal beslaan.

Naamloze vennootschap: ten min-
ste 25% van het gestorte kapitaal.
Het gestorte kapitaal is in Nederland
ten minste € 45.000 (f 100.000), zodat
het ‘aanzienlijk kapitaal’ ten minste
€ 11.250 (f 25.000) zal beslaan.

Andere ondernemingsvormen: per
geval bekijken.

Het dient hierbij te gaan om eigen
kapitaal, niet om geleend geld.

Het ‘aanzienlijk’ kapitaal dient op
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peil gehouden te worden; dit houdt in
dat het kapitaal nooit lager mag zijn
dan het voor de betreffende onderne-
mingsvorm geldende minimum.

De vreemdeling dient ter staving
van zijn aanvraag recente cijfers over
te leggen die zijn gecontroleerd door
een daartoe bevoegde externe deskun-
dige.
De onderneming dient te zijn inge-
schreven in het handelsregister met
een omschrijving van het bedrijf of de
bedrijven die in de onderneming wor-
den uitgeoefend. 

Indien een op grond van het ver-
drag hier te lande verblijvende
Amerikaanse vreemdeling (hoofdper-
soon) arbeid in loondienst wenst te
verrichten, dient wijziging van de ver-
gunning te worden gevraagd en dient
de werkgever te beschikken over een
tewerkstellingsvergunning (zie B5
Vreemdelingencirculaire), gelet op
artikel 11 van het bijbehorende
Protocol.

Ook overigens zijn de onderdanen
van de Verenigde Staten van Amerika
in Nederland onderworpen aan de
voor vreemdelingen in het algemeen
geldende bepalingen van de
Vreemdelingenwet inzake toegang en
verblijf en inzake de gronden waarop
hun verblijf of voortgezet verblijf kan
worden ontzegd, zoals hierboven al is
vermeld, gelet op artikel II lid 4 van
het Verdrag.

Toelichting: door een omissie is de
invulling van het begrip ‘aanzienlijk
kapitaal’ weggevallen, dit wordt nu
hersteld. Daarnaast is op verzoek van

de uitvoering de oude inleidende tekst
weer opgenomen.

Deel C

In hoofdstuk C6/30 wordt aan het
eind van paragraaf 1 de volgende zin
toegevoegd:
Indien de vreemdeling meer dan zes
maanden na het verstrijken van de
geldigheidsduur van de verblijfsver-
gunning asiel voor bepaalde tijd
meent voor verblijf op dezelfde asiel-
gronden in aanmerking te komen,
dient hij een aanvraag om een ver-
blijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd in te dienen.

Toelichting: de overschrijding van de
zes maanden termijn gold al voor
inwerkingtreding van de
Vreemdelingencirculaire 2000 en is in
– aan de nieuwe regelgeving – aange-
paste vorm alsnog opgenomen.

Tot slot

Deze wijzigingen zullen zo spoedig
mogelijk worden verwerkt in de
Vreemdelingencirculaire 2000. 

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