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Inleiding
Op 6 november 2002 is in een brief
aan de Tweede Kamer het voorne-
men bekend gemaakt om het drieja-
renbeleid per 1 november 2002 af te
schaffen. Na behandeling van het
voorstel in de Tweede Kamer is uit-
eindelijk de datum van afschaffing
vastgesteld op 1 januari 2003. In TBV
2002/62 van 18 december 2002 is aan-
gegeven wat de gevolgen zijn van de
afschaffing van het driejarenbeleid
voor openstaande zaken.
Gebleken is dat de tekst van dit TBV
onduidelijk was voorzover het de
regeling betreft van aanvragen om
een verblijfsvergunning wegens ‘klem-
mende redenen van humanitaire
aard’. In dit TBV wordt de tekst van
hoofdstuk B1/2.2.11 op dit punt ver-
duidelijkt, als aanvulling op TBV
2002/62. TBV 2002/62 blijft dus voor
het overige van kracht.

Wijziging van B1/2.2.11
De tekst van paragraaf B1/2.2.11
wordt als volgt gewijzigd.
Onder het kopje ‘Procedurele bepalin-
gen’ wordt aan het eind de volgende
tekst ingevoegd:
‘Na de inwerkingtreding van de
Vreemdelingenwet op 1 april 2001
moet een vreemdeling een beperking

als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid
Vreemdelingenbesluit aangeven. In
zaken van vóór 1 april 1998, waarin
van de vreemdeling niet gevergd werd
een dergelijke beperking aan te geven,
dan wel in zaken waarin de vreemde-
ling vóór 1 januari 2000 een aanvraag
heeft gedaan voor een verblijfsver-
gunning met als doel ‘zonder beper-
king’ of vanwege ‘klemmende redenen
van humanitaire aard’ en geen beper-
king kon aangeven, kan op grond
van artikel 3.4, derde lid
Vreemdelingenbesluit een verblijfsver-
gunning worden verleend op grond
van het feit dat na drie jaren niet
onherroepelijk is beslist op een ver-
blijfsaanvraag. Dit houdt verband
met het feit dat er niet een concreet
verblijfsdoel is geweest waaraan kon
worden getoetst.

Voor zover een aanvraag is inge-
diend voor een andere beperking,
maar tevens bij de aanvraag is aange-
geven dat de aanvraag (mede) is inge-
diend wegens klemmende redenen van
humanitaire aard, dan wel ‘zonder
beperking’, geldt deze uitzondering
ook. Dit geldt ook voor zaken waarin
na de inwerkingtreding van de
Vreemdelingenwet door de IND is
verzocht een verblijfsrechtelijke
beperking aan te geven en de vreem-
deling één van de verblijfsdoelen als
bedoeld in artikel 3.4, eerste lid
Vreemdelingenbesluit heeft aangege-
ven.
Deze regeling geldt dus alleen voor de
aanvragen om een verblijfsvergunning
‘zonder beperking’, ‘klemmende rede-
nen van humanitaire aard’ en de aan-
vragen waarin zowel de hier bedoelde
gronden zijn genoemd, als een beper-
king als bedoeld in artikel 3.4, eerste
lid Vreemdelingenbesluit.
Aanvragen met een beperking als
bedoeld in artikel 3.4, eerste lid
Vreemdelingenbesluit, zonder aanvul-
ling m.b.t. de klemmende redenen
van humanitaire aard, vallen niet
onder de regeling.

In de beschikking dient te worden
aangegeven dat de verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd wordt ver-
leend op grond van dit TBV. Op het
verblijfsdocument komt te staan ‘ver-

blijf onder beperking conform
beschikking Minister’. De arbeids-
marktaantekening wordt dan: ‘Arbeid
vrij toegestaan, TWV niet vereist’.
Voor de verlenging van deze verblijfs-
vergunning gelden geen bijzondere
voorwaarden.’

Tot slot
Deze regeling, die een aanvulling
vormt op TBV 2002/62, treedt in wer-
king twee dagen na publicatie in de
Staatscourant en werkt terug tot 
1 januari 2003.

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,
G. Versluis, wnd.
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