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Aanleiding
In een gezamenlijke brief van 1 sep-
tember 2000 hebben de Minister voor
Grote Steden- en Integratiebeleid en
de Staatssecretaris van Justitie aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer
(kenmerk 5036303/00/DVB) aangege-
ven dat de regering – gelet op de bij-
zondere banden van Nederland met
de Molukse gemeenschap – heeft
besloten een tijdelijke regeling te tref-
fen voor in de Molukken woonachti-
ge vreemdelingen, die bij familieleden
hier te lande verblijven. Het
Tussentijds Bericht Vreemdelingen-
circulaire (TBV) betreffende de
Bijzondere Regeling Aangaande
Molukkers (BRAM) (TBV 2000/20)
voorziet in deze bijzondere regeling
en is een aanvulling op hetgeen gere-
geld was in hoofdstuk B19 van de
Vreemdelingencirculaire 1994.

In de praktijk bestaat er echter
onduidelijkheid over de inhoud en
uitwerking van TBV 2000/20. Dit
TBV beoogt de onduidelijkheden weg
te nemen en tevens het TBV 2000/20
aan te passen aan de terminologie
van en de werkwijze volgend uit de
Vreemdelingenwet 2000, het

Vreemdelingenbesluit 2000, het
Voorschrift Vreemdelingen 2000 en
de Vreemdelingencirculaire 2000. Dit
TBV is een aanvulling op hetgeen
geregeld is in de hoofdstukken B13
en B14 van de
Vreemdelingencirculaire 2000. De
ingangsdatum en de geldigheidsduur
van dit TBV zijn gelijk aan die van
TBV 2000/20. Het TBV 2000/20
wordt met dit TBV ingetrokken.

Overigens heeft de Staatssecretaris
van Justitie expliciet besloten om na
het aflopen van de BRAM geen ver-
volgregeling te treffen. Dit betekent
dat per 1 september 2002 de regeling
definitief is afgelopen. De Molukse
gemeenschap is hiervan reeds op de
hoogte gesteld. Bovendien lopen de
verblijfsvergunningen die zijn ver-
strekt op grond van de BRAM
momenteel af en zullen betrokkenen
moeten terugkeren naar de
Molukken.

Doelgroep
Dit TBV heeft betrekking op vreem-
delingen die hun woonplaats hebben
op de Molukken. Onder het bereik
van dit TBV vallen Molukkers, die
met een visum voor familiebezoek,
dan wel met een machtiging tot voor-
lopig verblijf (mvv) voor familiebe-
zoek Nederland zijn ingereisd.
Overigens geldt deze regeling ook
voor Molukkers, die thans nog niet in
Nederland verblijven, maar wel vóór
1 september 2000 een mvv voor fami-
liebezoek dan wel een visum voor
familiebezoek hebben aangevraagd.
Zij kunnen, indien de mvv dan wel
het visum voor familiebezoek wordt
verleend, onder de hierna genoemde
voorwaarden gebruik maken van deze
regeling.

Visum voor familiebezoek
Het visum voor het Schengengebied
heeft een maximale duur van drie
maanden.
Binnen Schengen is een verdergaande
verlenging van het eenvormige visum
niet mogelijk. In het geval van een
nationale verlenging van de geldig-
heidsduur van het visum, waarbij de
geldigheid van het visum wordt

beperkt tot de Benelux, kan de gel-
digheidsduur van een visum, indien
zeer bijzondere omstandigheden daar-
toe aanleiding geven, worden ver-
lengd tot zes maanden te rekenen
vanaf het moment van binnenkomst.
Molukkers moeten derhalve eerst een
verzoek tot verlenging van hun visum
voor familiebezoek indienen.
Molukkers waarvan het visum niet
meer kan worden verlengd en die hun
verblijf bij familie in Nederland wil-
len voortzetten kunnen – zich beroe-
pende op dit TBV – in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning
op grond van de BRAM.

Mvv voor familiebezoek
Molukkers, die op grond van een
mvv voor familiebezoek Nederland
zijn ingereisd, kunnen vervolgens in
het bezit worden gesteld van een ver-
blijfsvergunning voor familiebezoek
met een geldigheidsduur van maxi-
maal zes maanden, te berekenen
vanaf de dag na inreis in Nederland.
De geldigheidsduur van deze verblijfs-
vergunning kan op grond van het
gestelde in hoofdstuk B13 van de
Vreemdelingencirculaire 2000 niet
verlengd worden.
Molukkers, die houder zijn van een
verblijfsvergunning voor familiebe-
zoek waarvan de geldigheidsduur is
verstreken, kunnen in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning
op grond van de BRAM.

Voorwaarden
Om voor een verblijfsvergunning op
grond van de BRAM in aanmerking
te komen, dient de vreemdeling te
voldoen aan alle onderstaande voor-
waarden:
a. de vreemdeling dient zijn woon-
plaats te hebben op de Molukken;
b. de vreemdeling dient in het bezit te
zijn van een geldig Indonesisch pas-
poort;
c. de vreemdeling dient Nederland te
zijn ingereisd in het bezit van een
visum voor familiebezoek of een mvv
voor familiebezoek, dan wel heeft
vóór 1 september 2000 een visum of
mvv voor familiebezoek aangevraagd
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en het visum of de mvv is vervolgens
ook verleend;
d. de geldigheidsduur van het visum
van de vreemdeling is voor de maxi-
male duur verlengd en is op het
moment van aanvraag verstreken,
dan wel de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning voor familiebe-
zoek is verstreken;
e. de vreemdeling geeft aan het ver-
blijf bij familie hier te lande te willen
voortzetten en deze familie stemt in
met de verlenging van het verblijf.
Hiertoe ondertekent een familielid
een garantverklaring (model M47);
f. de vreemdeling heeft een bewust-
verklaring ondertekend (zie bijlage);
g. de vreemdeling doet geen beroep
op de openbare kas;
h. de vreemdeling vormt geen gevaar
voor de openbare orde of nationale
veiligheid; en
i. de vreemdeling werkt mee aan een
tuberculoseonderzoek.

Vreemdelingen als hier bedoeld
worden – voorzover noodzakelijk –
ontheven van het vereiste dat dient te
worden beschikt over een mvv (arti-
kel 3.71, vierde lid
Vreemdelingenbesluit 2000).

Toelichting
Toelichting bij de bovengenoemde
voorwaarden:
Ad a. De woonplaats van de vreem-
deling die een aanvraag om een ver-
blijfsvergunning indient op grond van
dit TBV, staat vermeld op het visum-
aanvraagformulier. De woonplaats
dient te zijn gelegen in de huidige
provincie Molukken van de
Republiek Indonesië.
Ad b. De vreemdeling dient in het
bezit te zijn van een geldig Indo-
nesisch paspoort voor tenminste de
duur van de verblijfsvergunning
BRAM, vermeerderd met één maand,
gelet op artikel 3.68 Vreemdelingen-
besluit 2000. Er is geen ontheffing
mogelijk voor wat betreft het pas-
poortvereiste.
Ad c. De vreemdeling is met een
visum of een mvv voor familiebezoek
Nederland ingereisd, dan wel heeft
vóór 1 september 2000 een aanvraag
ingediend voor een visum of mvv
voor familiebezoek. In de laatste
gevallen dient het visum of mvv voor
familiebezoek ook uiteindelijk te zijn
verleend voordat de vreemdeling
enige aanspraak kan maken op dit
TBV.
Ad d. De geldigheidsduur van het

visum voor familiebezoek is op het
moment van de aanvraag om een ver-
blijfsvergunning BRAM verstreken en
kan niet langer worden verlengd dan
wel de geldigheidsduur van de ver-
blijfsvergunning voor familiebezoek is
verstreken. De vreemdeling dient zich
ingevolge artikel 4.39
Vreemdelingenbesluit 2000 onmiddel-
lijk bij de korpschef te melden.
Ad e. Het is van belang dat de fami-
lie hier te lande instemt met de ver-
lenging van het verblijf. Het familielid
waarbij het verblijf hier te lande
wordt beoogd, stelt zich garant door
ondertekening van een verklaring
(model M47) voor de kosten die voor
de staat of andere openbare lichamen
uit het verblijf van de vreemdeling
kunnen voortvloeien, alsmede voor de
kosten van de terugreis. Deze garant-
verklaring is geldig voor de periode
van vijf jaar of zoveel korter als het
verblijf van de vreemdeling duurt.
Ad f. Door ondertekening van de
‘Bewustverklaring BRAM’ (zie bijla-
ge) verklaart de vreemdeling zich
bewust te zijn dat hij hier te lande
slechts tijdelijk verblijf heeft. Gelet op
het feit dat het oude model D 63 niet
is opgenomen in de
Vreemdelingencirculaire 2000 dient
bijgevoegde bewustverklaring te wor-
den gebruikt. Deze bewustverklaring
zal niet worden opgenomen in de
Vreemdelingencirculaire 2000, gelet
op de korte geldigheidsduur en het
tijdelijke karakter van dit TBV.
Ad g. Een beroep op de openbare kas
leidt tot weigering van de verlening
dan wel tot intrekking van de ver-
blijfsvergunning BRAM.
Ad h. Vreemdelingen die een gevaar
vormen voor de openbare orde of
nationale veiligheid wordt geen ver-
blijf hier te lande toegestaan. Gevaar
voor de openbare orde of nationale
veiligheid is eveneens een weigerings-
dan wel intrekkingsgrond voor de
verblijfsvergunning BRAM. Onder
openbare orde wordt tevens verstaan
een verstoring van de openbare rust
dan wel een bedreiging voor de goede
betrekkingen met andere mogendhe-
den.
Ad i. Op grond van artikel 4.46
Vreemdelingenbesluit 2000 dient iede-
re vreemdeling die langer dan drie
maanden in Nederland wil verblijven
mee te werken aan een onderzoek
naar tuberculose.

Indienen aanvraag
De aanvraag om een verblijfsvergun-
ning wordt ingediend bij de korps-
chef.
De vreemdeling dient eerst te voldoen
aan de legesverplichting alvorens de
aanvraag in behandeling wordt geno-
men. Wordt niet aan de legesverplich-
ting voldaan, dan wordt de aanvraag
door de korpschef niet in behandeling
genomen (artikel 24, tweede lid,
Vreemdelingenwet 2000 en artikel
3.12 Voorschrift Vreemdelingen
2000).

Beperking en voorschriften
De verblijfsvergunning wordt ver-
leend onder de beperking: ‘verblijf op
grond van de Bijzondere Regeling
Aangaande Molukkers. Arbeid niet
toegestaan.’

Aan de vergunning worden de vol-
gende voorschriften verbonden:
– een schriftelijke garantstelling
ondertekend door een familielid
waarbij verblijf wordt beoogd (artikel
3.7, eerste lid, onder b, Vreemde-
lingenbesluit 2000 en B1/2.1.7
Vreemdelingencirculaire 2000); en
– het afsluiten van een ziektekosten-
verzekering die voldoende verzekerd
tegen ziektekosten (artikel 3.7, lid 1,
onder c, Vreemdelingenbesluit 2000
en B1/2.1.7 Vreemdelingencirculaire
2000).

Geldigheidsduur
Bij de verlening van de vergunning
wordt bepaald dat het verblijfsrecht
tijdelijk is (artikel 3.5, derde lid,
Vreemdelingenbesluit 2000). Ten aan-
zien van deze verblijfsgerechtigde
bestaan bedenkingen tegen verblijf
voor onbepaalde tijd als bedoeld in
artikel 8, eerste lid, aanhef en onder
b, RWN. De houder van deze ver-
gunning komt mitsdien niet in aan-
merking voor naturalisatie.

De verblijfsvergunning BRAM
wordt verleend voor een periode van
maximaal één jaar en wordt niet ver-
lengd. Deze termijn begint op de dag
waarop de aanvraag is ingediend of
zoveel later als aantoonbaar aan alle
voorwaarden wordt voldaan. De gel-
digheidsduur van de verblijfsvergun-
ning is steeds een maand korter dan
de termijn gedurende welke de vreem-
deling op grond van zijn document
voor grensoverschrijding kan terugke-
ren (artikel 3.68 Vreemdelingenbesluit
2000).
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Bevoegdheidsverdeling
De korpschef is gemachtigd om
namens de Minister van Justitie een
beslissing te nemen inzake de verle-
ning, de weigering dan wel de intrek-
king van de vergunning nadat een bij-
zondere aanwijzing daartoe is
verkregen. De korpschef kan hiertoe
een voorstel doen tot verlening, wei-
gering of intrekking van de verblijfs-
vergunning door gebruikmaking van
het formulier M63.

Wijziging verblijfsdoel
De vreemdeling die in aanmerking wil
komen voor verblijf in Nederland
voor een ander verblijfsdoel nadat
hem een verblijfsvergunning op grond
van deze regeling is verleend, dient
daartoe een aanvraag in tot wijziging
van de vergunning voor het nieuwe
verblijfsdoel.

Gezinsvorming of -hereniging
Gezinsvorming of -hereniging met een
vreemdeling die op grond van deze
regeling een verblijfsvergunning
BRAM heeft gekregen, is niet toege-
staan.

Opvang
Op basis van een aanvraag op grond
van dit TBV ontstaat geen recht op
opvang in de zin van Rva 1997.

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst en werkt terug tot
en met 1 september 2000. Deze rege-
ling is geldig tot 1 september 2002.

TBV 2000/20 is hierbij vervallen.

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

Bewustverklaring Bijzondere Regeling
Aangaande Molukkers (BRAM)

CRV-nummer:

De ondergetekende,

Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Burgerlijke staat:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Geslacht:
Nationaliteit:

verklaart hierbij dat het hem/haar
bekend is dat:

A. verblijf in Nederland slechts wordt
toegestaan voor het doel:
Verblijf op grond van de Bijzondere
Regeling Aangaande Molukkers.
B. het verblijf wordt toegestaan voor
de duur van een jaar, maar in ieder
geval een maand korter dan de ter-
mijn gedurende welke hij/zij op grond
van zijn/haar document voor grens-
overschrijding kan terugkeren.
C. het verblijf op grond van de
Bijzondere Regeling Aangaande
Molukkers niet kan worden verlengd.
D. hij/zij Nederland zal dienen te ver-
laten zodra hem/haar niet langer ver-
blijf is toegestaan op grond van de
Bijzondere Regeling Aangaande
Molukkers.

Plaats
Datum
Ondertekening
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