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Inleiding
In hoofdstuk C1/4.6.1 van de
Vreemdelingencirculaire 2000 is
bepaald dat kinderen die in
Nederland zijn geboren uit ouders die
nog de asielprocedure doorlopen, een
aanvraag moeten indienen voor een
verblijfsvergunning regulier. In de
praktijk is echter gebleken dat die
procedure het risico met zich mee-
brengt dat de vreemdelingrechtelijke
procedures van ouders (asiel) en kind
(regulier) niet met elkaar in de pas
lopen. Om dit te voorkomen is ervoor
gekozen om in Nederland geboren
kinderen uit ouders die nog de asiel-
procedure doorlopen, onder te bren-
gen in de asielprocedure. 
Dit TBV ziet op kinderen die hier te
lande geboren zijn op een moment
dat ten minste één van de ouders een
asielprocedure doorloopt. 

Het kind wordt na de onderteke-
ning van de aanvraag (model M35-
K), vanaf datum geboorte gevoegd
bij de asielprocedure van de ouder
zoals die er op dat moment voor-
staat. Het model M35-K dat hiertoe

kan worden ondertekend is als bijlage
bij dit TBV gevoegd.

In de situatie waarbij aan de ouder
een verblijfsvergunning asiel op grond
van artikel 29, eerste lid, onder a t/m
c Vreemdelingenwet 2000 wordt ver-
leend, geldt artikel 29, eerste lid, e
Vreemdelingenwet 2000 voor het
kind. 

In de situatie waarbij aan de ouder
een verblijfvergunning asiel op grond
van artikel 29, eerste lid, onder d
wordt verleend, geldt artikel 29, eer-
ste lid, onder d Vreemdelingenwet
2000 voor het kind.

In de situatie waarbij aan de ouder
een verblijfsvergunning regulier wordt
verleend, wordt het kind niet samen-
gevoegd bij de asielprocedure van de
ouder. Dit geldt voor de situaties
waarbij tot verblijfsaanvaarding
wordt overgegaan anders dan ver-
blijfsaanvaarding op grond van arti-
kel 29, eerste lid, onder a t/m d
Vreemdelingenwet 2000. Voor een
aanvraag voor een verblijfsvergun-
ning voor het kind wordt verwezen
naar de reguliere procedure. 

Dit TBV betreft een wijziging van
hoofdstuk C1/4.6.1 en B2/6.11.1 van
de Vreemdelingencirculaire 2000.

Inwerkingtreding
Deze werkwijze is van toepassing op
kinderen die op of na inwerkingtre-
ding van dit TBV zijn geboren. 

Wijziging C1/4.6.1
De tekst van de laatste alinea van
hoofdstuk C1/4.6.1 van de
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
vervallen en wordt vervangen door de
volgende tekst: 

‘Ten behoeve van kinderen die in
Nederland zijn geboren, terwijl één
van de ouders nog de asielprocedure
doorloopt, wordt zo snel mogelijk na
de inschrijving van het desbetreffende
kind in de Gemeentelijke Basis
Administratie (GBA), bij de vreemde-
lingendienst waar de ouder woonach-
tig is een aanvraag model M35-K
ondertekend. Hiermee wordt de aan-
vraag van de ouder om een verblijfs-
vergunning asiel tevens geldig ver-

klaard voor het in Nederland geboren
kind. 

Op het moment dat de ouder in het
bezit wordt gesteld van een verblijfs-
vergunning asiel bepaalde tijd op
grond van artikel 29, eerste lid, onder
a t/m c, Vreemdelingenwet, komt het
in Nederland geboren kind in aan-
merking voor een verblijfsvergunning
asiel op grond van artikel 29, eerste
lid, onder e, Vreemdelingenwet. 
Op het moment dat de ouder in het
bezit word gesteld van een verblijfs-
vergunning asiel bepaalde tijd op
grond van artikel 29, eerste lid, onder
d, Vreemdelingenwet, komt het in
Nederland geboren kind in aanmer-
king voor een verblijfsvergunning
asiel op dezelfde grond als de ouder,
namelijk op grond van artikel 29, eer-
ste lid, onder d, Vreemdelingenwet. 
Deze regeling heeft voorts tot gevolg
dat, op het moment dat de ouder uit-
geprocedeerd is, ook het in
Nederland geboren kind uitgeproce-
deerd is.

Voor kinderen, die in Nederland
worden geboren nadat de ouder in
het bezit is gesteld van een verblijfs-
vergunning op grond van één van de
gronden a t/m d van artikel 29, eerste
lid, Vreemdelingenwet, dient nog
immer een verblijfsvergunning regu-
lier te worden aangevraagd. In deze
en alle andere gevallen dan hierboven
genoemd is het reguliere vreemdelin-
genbeleid van toepassing (zie B2 en
artikel 3.23 Vreemdelingenbesluit).

De ingangsdatum van een eventu-
eel verleende vergunning is gelijk aan
die aan de ingangsdatum van de
ouder. De einddatum van de vergun-
ning van het kind is gelijk aan de
einddatum van de vergunning van de
ouder.

6.1.2  Procedure
Er zijn drie situaties te onderscheiden:
1 Als er één ouder in Nederland aan-
wezig is die de asielprocedure door-
loopt, dan tekent deze de verklaring
voor het kind. Indien de ouder min-
derjarig is, dan ondertekent de voogd
de aanvraag. 
2. Als beide ouders in Nederland aan-
wezig zijn en beiden een asielprocedu-
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re doorlopen, dan wordt de verkla-
ring ondertekend door de moeder. 
3. Als beide ouders aanwezig zijn,
maar slechts één van de ouders door-
loopt de asielprocedure en de andere
ouder is uitgeprocedeerd of doorloopt
een reguliere procedure, dan tekent
de ouder die nog de asielprocedure
doorloopt de verklaring.

Met het ondertekenen van de aan-
vraag (model M35-K) wordt de asiel-
aanvraag van de ouder tevens geldig
verklaard voor het in Nederland
geboren kind. Dit heeft tot gevolg dat
de procedure van de ouder mede
gevoerd wordt ten behoeve van het in
Nederland geboren kind.

Indien een ouder weigert de aan-
vraag te ondertekenen dan komt dit
voor de verantwoordelijkheid van de
vreemdeling zelf.

Aanvraag ondertekenen bij vreemdelin-
gendienst waar ouder woont
De ouder kan de aanvraag (model
M35-K) voor het kind ondertekenen
bij de vreemdelingendienst van de
politieregio waar hij/zij verblijft.
Tevens dient hij/zij aldaar een
geboorteakte te overleggen. Na
ondertekening van de aanvraag
(model M35-K) stuurt de korpschef
de aanvraag door naar de regionale
directie van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst waaronder hij res-
sorteert.’

Overgangsfase
Ouders van kinderen die voor inwer-
kingtreding van dit TBV zijn geboren
en die nog geen reguliere aanvraag
voor een verblijfsvergunning voor
hun kinderen hebben ingediend, kun-
nen gebruik maken van de regeling
zoals die hier is neergelegd. 

De ouders die ten behoeve van een
kind reeds een aanvraag voor een
verblijfsvergunning regulier hebben
ingediend, hebben de keuze om
gebruik te maken van deze regeling
of om de reguliere aanvraag voort te
zetten. Indien ervoor wordt gekozen
gebruik te maken van deze regeling,
dan dient de aanvraag voor de regu-
liere verblijfsvergunning ten behoeve
van het kind hiertoe te worden inge-
trokken. Er is geen sprake van resti-
tutie van leges.

Wijziging B2/6.11.1
De tekst van paragraaf B2/6.11.1
wordt als volgt gewijzigd. Onder de

laatste alinea wordt het volgende toe-
gevoegd: 

‘Voor in Nederland geboren kinderen
uit een ouder die op dat moment een
asielprocedure doorloopt, wordt ver-
wezen naar C1/4.6.1.’

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

Voorzover van toepassing zullen de
bovenstaande wijzigingen zo spoedig
mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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