
Tussentijds Bericht Vreemdelingen-
circulaire (TBV 2002/35)

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: 24 juli 2002
Ons kenmerk: 5170351/02/IND
Code: TBV 2002/35
Juridische achtergrond: Artikel 24,
tweede lid, Vreemdelingenwet 2000,
artikelen 3.34 en 3.34a Voorschrift
Vreemdelingen 2000 en hoofdstuk B12
Vreemdelingencirculaire 2000
Geldigheidsduur: Een jaar ingaand
twee dagen na publicatie in de
Staatscourant
Onderwerp: Ontheffing legesverplich-
ting voor niet-geprivilegieerde NAVO-
vreemdelingen

Inleiding
Naast de categorie van geprivilegieer-
de NAVO-vreemdelingen bestaan er
verschillende categorieën NAVO-
vreemdelingen die niet op gelijke voet
zijn geprivilegieerd als de eerstge-
noemde categorie. Deze categorieën
zijn vermeld in artikel 3.40 van het
Vreemdelingenbesluit 2000. Op deze
categorieën is de Vreemdelingenwet
2000 van toepassing en daarom zou-
den de vreemdelingen die tot deze
categorieën behoren ook legesplichtig
zijn.

Bij de inwerkingtreding van de
legesregeling per 15 februari 1994 is
mede op grond van het interstatelijk
gelijkheidsbeginsel besloten om de
niet-geprivilegieerde NAVO-vreemde-
lingen te ontheffen van de legesver-
plichting met ingang van 1 december
1994. Dit is middels een brief aan de
betrokken partijen bekendgemaakt.
Genoemde ontheffing van de leges-
verplichting was niet opgenomen in
een algemeen verbindend voorschrift.
Thans is dit bij Regeling van 21 juni
2002, nummer 5163668/02/IND van
de Staatssecretaris van Justitie, inhou-
dende een wijziging van de artikelen
3.34 en 3.34a van het Voorschrift
Vreemdelingen 2000 (Staatscourant 4
juli 2002, nr. 125), opgenomen in het
Voorschrift Vreemdelingen 2000 en
wordt middels dit TBV ook in de
Vreemdelingencirculaire 2000 ver-
werkt. In deze Regeling worden niet-
geprivilegieerde militairen en niet-
geprivilegieerd burgerpersoneel
ontheven van de legesverplichting bij
hun aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd voor verblijf als niet-
geprivilegieerd militair of niet-geprivi-
legieerd burgerpersoneel.

De ontheffing van de leges geldt
ook voor de eventuele verlenging van
de verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd als niet-geprivilegieerde
militair of niet-geprivilegieerd burger-
personeel.

Gelet op het feit dat de wijziging
van de regels met betrekking tot de
legesheffing per 1 mei 2002 is inge-
gaan (Staatscourant 10 april 2002, nr.
69), werkt onderhavig TBV ook terug
tot en met 1 mei 2002.

Wijziging van B12/4.2.2.2
In B12/4.2.2.2 wordt na de eerste ali-
nea de volgende tekst opgenomen:
‘Zij zijn vrijgesteld van het legesver-
eiste (zie de artikelen 3.34 en 3.34a
Voorschrift Vreemdelingen).’

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 mei 2002.

De bovenstaande wijziging zal zo
spoedig mogelijk in een aanvulling op
de Vreemdelingencirculaire 2000 wor-
den verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
namens deze,
GJ. Olthoff, Hoofddirectielid.
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