
Tussentijds Bericht Vreemdelingen-
circulaire (TBV 2002/20)

Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Korpsbeheerders Politieregio’s
– de Staf van de Koninklijke
Marechaussee

i.a.a: 
de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Stafdirectie
Uitvoeringsbeleid
Datum: 29 mei 2002
Ons kenmerk: 5158679/02/IND
Code: TBV 2002/20
Juridische achtergrond: B1/2.2.3.2 sub
c Vc2000 
Geldigheidsduur: Een jaar vanaf datum
publicatie in de Staatscourant
Onderwerp: Losse dienstverbanden

Inleiding
Bij het uitbrengen van de Vreemde-
lingencirculaire 2000 is de tekst die in
de Vreemdelingencirculaire 1994
stond over ‘losse dienstverbanden’
enigszins aangepast. Gebleken is dat
deze nieuwe tekst (paragraaf
B1/2.2.3.2 sub b van de Vreemdelin-
gencirculaire) verduidelijking behoeft,
zodat deze duidelijker aansluit op
artikel 3.75 Vreemdelingenbesluit.

Wijziging van B1/2.2.3.2 sub b
De laatste twee alinea’s van paragraaf
B1/2.2.3.2 sub b van de
Vreemdelingencirculaire worden als
volgt gewijzigd:

‘Indien in het individuele arbeidscon-
tract geen bepaling is opgenomen die
tussentijdse beëindiging toestaat, kan
niet de werkgever maar de rechter de
arbeidsovereenkomst ontbinden. De
werkgever zal dan een vergoeding
moeten betalen. Als wordt voldaan
aan de regels neergelegd in artikel
3.75, eerste lid, Vreemdelingenbesluit
of artikel 3.75, derde lid, Vreemde-
lingenbesluit, kunnen de middelen
verworven uit arbeid op grond van
een dergelijke arbeidsovereenkomst
als duurzaam worden aangemerkt.
Voor inkomsten uit een los dienstver-
band, dat is aangegaan voor een
periode langer dan een jaar of voor
onbepaalde tijd en dat tussentijds kan
worden beëindigd zonder doorbe-
talingsverplichting voor de werkgever,
geldt het volgende. 
Deze inkomsten zijn eerst duurzaam
in de zin van de Vreemdelingenwet,
indien men op het tijdstip waarop de
aanvraag is ontvangen of de beschik-
king wordt gegeven reeds minimaal
één jaar voldoende inkomsten uit dit
dienstverband met deze werkgever
verworven heeft. Op voorhand is
namelijk niet gewaarborgd dat er
sprake is van inkomsten uit een
ononderbroken dienstverband van ten
minste een jaar met deze werkgever. 
Hiervoor geldt dat met het netto-
inkomen ten minste twaalf maanden
lang minimaal de Bijstandsnorm voor
de desbetreffende categorie moet zijn
verdiend. Er mag derhalve geen (aan-
vullende) uitkering krachtens de
Algemene bijstandswet zijn ontvan-

gen. Dat reeds twaalf maanden lang
voldoende inkomsten zijn verworven
uit het dienstverband, wordt aange-
toond met salarisspecificaties over de
desbetreffende periode.
Samenvattend: de middelen van
bestaan, verworven uit arbeid op
grond van een arbeidsovereenkomst
die tussentijds kan worden beëindigd
zonder doorbetalingsverplichting voor
de werkgever, kunnen als duurzaam
worden aangemerkt:
– als het losse dienstverband is aange-
gaan voor een periode langer dan een
jaar of voor onbepaalde tijd; èn 
– op het tijdstip waarop de aanvraag
is ontvangen of de beschikking wordt
gegeven reeds minimaal één jaar vol-
doende inkomsten uit dit dienstver-
band met deze werkgever zijn verwor-
ven’.

Tot slot
De bovenstaande wijzigingen zullen
zo spoedig mogelijk in een aanvulling
op de Vreemdelingencirculaire wor-
den verwerkt.

Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst

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