
Besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie van
29 januari 2004, nummer 2004/5, hou-
dende wijziging van de
Vreemdelingencirculaire 2000

De Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het
Vreemdelingenbesluit 2000
(Staatsblad 2000, 497) en het
Voorschrift Vreemdelingen 2000
(Staatscourant 2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I
De Vreemdelingencirculaire 2000
wordt als volgt gewijzigd:

A
Het hoofdstuk Bijzonder Beleid van
de Vreemdelingencirculaire 2000
komt te luiden:

‘Personen van Afghaanse nationaliteit
en documenten

Documenten
Op het moment dat een vreemdeling
van Afghaanse nationaliteit een aan-
vraag tot het verlenen van een ver-
blijfsvergunning asiel voor onbepaal-
de tijd indient, dient het afgegeven
document III (model M75-C) te wor-
den ingenomen en tegelijkertijd voor
de duur van de eventuele vervolgpro-
cedure te worden vervangen door een
document W (model M75-F). Bij dit
W-document dient eveneens een
inlegvel met een Sticker verblijfsaan-
tekeningen Algemeen voorzien van
een arbeidsmarktaantekening te wor-
den verstrekt.

Van vreemdelingen die reeds een
aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning asiel voor onbe-
paalde tijd hebben ingediend, dient
het afgegeven document III (model

M75-C) alsnog te worden ingenomen
en voor de duur van de eventuele ver-
volgprocedure te worden vervangen
door een document W (model M75-
F). Bij dit W-document dient even-
eens een inlegvel met een Sticker ver-
blijfsaantekeningen Algemeen
voorzien van een arbeidsmarktaante-
kening te worden verstrekt. In die
gevallen waarin het document III
(model M75-C) reeds is ingenomen,
maar geen document W is verstrekt,
dient dit alsnog te geschieden.

Verblijfsrechten
Zolang de procedure inzake de aan-
vraag tot het verlenen van een ver-
blijfsvergunning asiel voor onbepaal-
de tijd nog niet heeft geleid tot een
onherroepelijke beslissing behoudt de
vreemdeling alle rechten en plichten,
waaronder het recht om arbeid te
verrichten, volgens zijn laatst gelden-
de document.’

Artikel II
Dit besluit (met de toelichting) in de
Staatscourant worden geplaatst en
treedt in werking met ingang van de
tweede dag na de dagtekening van de
Staatscourant waarin het wordt
geplaatst. De geldigheidsduur van dit
besluit is een jaar ingaand twee dagen
na publicatie in de Staatscourant.

Rijswijk, 29 januari 2004.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Toelichting bij wijziging 2004/5

Algemeen

In de praktijk is gebleken dat
Afghaanse vreemdelingen, die een
aanvraag tot het verlenen van een

verblijfsvergunning asiel voor onbe-
paalde tijd hebben ingediend waarop
nog geen beslissing is genomen, thans
niet in het bezit zijn van een docu-
ment waaruit het rechtmatig verblijf
blijkt. Op grond van artikel 9, eerste
lid, Vreemdelingenwet 2000 dient de
Minister aan de vreemdeling, die
rechtmatig verblijf heeft op grond
van artikel 8, onder a tot en met h,
en j tot en met l, Vreemdelingenwet
2000 een document of schriftelijke
verklaring te verschaffen, waaruit het
rechtmatig verblijf blijkt. Het vers-
trekken van een document of schrifte-
lijke verklaring is van belang omdat
de vreemdeling, zolang de procedure
inzake het beëindigen van het verblijf
nog niet heeft geleid tot een onher-
roepelijke beslissing, het recht om
arbeid te verrichten op grond van de
Wet arbeid vreemdelingen behoudt
volgens zijn laatst geldende docu-
ment. Om het recht op arbeid te kun-
nen uitoefenen, dient de betreffende
vreemdeling in het bezit te zijn een
document waaruit het rechtmatig ver-
blijf  met de daarbij behorende rech-
ten blijkt.

Artikelgewijs

A
Het betreft een wijziging van de
Vreemdelingencirculaire. In deze wij-
ziging wordt uiteengezet welke vreem-
delingen in aanmerking komen voor
een document en op welke wijze in
deze zaken gehandeld moet worden.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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