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Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 april 2004,
nummer 2004/11, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000.

DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE,DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE,DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE,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 IArtikel IArtikel IArtikel I

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:

1.1.1.1.

Paragraaf B1/1.1.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

““““1.1.3  Aanvraagprocedure1.1.3  Aanvraagprocedure1.1.3  Aanvraagprocedure1.1.3  Aanvraagprocedure
De vreemdeling kan een aanvraagformulier opvragen bij de Nederlandse
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het land van herkomst of het land
van bestendig verblijf.

De aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf wordt ingediend door dit
formulier ingevuld en voorzien van de gevraagde gegevens en bescheiden te
retourneren aan de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging. Voorts worden de
verschuldigde leges voldaan, en toont de vreemdeling zijn identiteit aan. Vervolgens
wordt door de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging bezien of betrokkene de
vereiste gegevens en bescheiden heeft overgelegd. Voor zover de door de vreemdeling
te verstrekken gegevens en bescheiden moeten worden aangevuld, wordt hij éénmaal
in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen vier weken aan te vullen. In
voorkomende gevallen kan betrokkene tevens worden verzocht zich in persoon bij de
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging aan te melden teneinde een
mondelinge toelichting op zijn aanvraag te geven.

Na ommekomst van de termijn voor het aanvullen van de aanvraag, wordt door de
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging bezien of de aldaar overgelegde
buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen authentiek zijn, en of
deze (voor zover vereist) zijn gelegaliseerd of geapostilleerd. Voorts wordt door de
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging bezien of ambtshalve feiten en
omstandigheden bekend zijn die zich verzetten tegen afgifte van de machtiging tot
voorlopig verblijf. Daarna wordt de aanvraag doorgezonden naar de Visadienst,
onder mededeling van alle relevante feiten en omstandigheden.

Na ontvangst van de aanvraag gaat de Visadienst aan de hand van de door
betrokkene verstrekte gegevens na of een (in Nederland woonachtige) referent
bekend is. Als dat het geval is, dan wordt (behoudens bijzondere omstandigheden)
de referent door de Visadienst schriftelijk in de gelegenheid gesteld om binnen twee
weken de vereiste gegevens en bescheiden in te dienen. Indien de referent van deze
gelegenheid geen gebruik maakt, of niet alle gevraagde stukken overlegt, wordt hem
éénmaal een hersteltermijn van twee weken verleend. Na ommekomst van de
hersteltermijn beziet de Visadienst of de gevraagde documenten zijn overgelegd, en
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of deze documenten in orde zijn. Zonodig vindt onderzoek plaats naar de inhoud of
authenticiteit van de overgelegde stukken.

In eerste instantie zal de Visadienst zoveel als mogelijk zelfstandig de juistheid van de
door de vreemdeling en/of referent aangeleverde informatie nagaan. Eerst nadat
ernstige twijfel is gerezen over de juistheid van de verkregen informatie, documenten
of anderszins en de Visadienst niet de aangewezen instantie is om het benodigde
nader onderzoek te verrichten, kan de politie door middel van een onderbouwde
onderzoeksvraag worden verzocht nader onderzoek in te stellen.
In voorkomende gevallen kan de referent derhalve worden verzocht zich in persoon
bij de politie aan te melden teneinde een mondelinge toelichting op de aanvraag te
geven.

De Visadienst besluit vervolgens of de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging
gemachtigd kan worden om de machtiging tot voorlopig verblijf af te geven.

In geval van een inwilliging wordt de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging
gemachtigd om een machtiging tot voorlopig verblijf af te geven. De Visadienst stuurt
de machtiging naar de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging en maakt deze
tevens bekend aan de referent.De diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging
nodigt betrokkene uit om in persoon te verschijnen ten behoeve van de afgifte van de
machtiging tot voorlopig verblijf. Betrokkene dient zijn document voor
grensoverschrijding mee te brengen, zodat de machtiging tot voorlopig verblijf in dat
document kan worden aangebracht. De vreemdeling dient binnen zes maanden na de
machtiging van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging door de Visadienst
te verschijnen voor de afgifte van de machtiging tot voorlopig verblijf (zie B1/1.1.5).

Als de aanvraag niet wordt ingewilligd, stuurt de Visadienst de beslissing naar de
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging, die de beschikking bekendmaakt
aan betrokkene. Referent ontvangt een afschrift van de beschikking.”

2.2.2.2.

Paragraaf B1/1.1.4. Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

““““1.1.4 Verzoek om advies1.1.4 Verzoek om advies1.1.4 Verzoek om advies1.1.4 Verzoek om advies
Voorafgaande aan de indiening van de aanvraag om een machtiging tot voorlopig
verblijf bij de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland, kan
een hier te lande verblijvende referent door middel van een model M138 verzoeken om
een advies in verband met het voornemen van een vreemdeling om een machtiging tot
voorlopig verblijf aan te vragen in het buitenland.

Het model M138 kan worden verkregen via het landelijk telefoonnummer 0900-
1234561 (€0,10 p.m.) en via de website (www.ind.nl) van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND). Het landelijk telefoonnummer is bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

De referent verzoekt om een advies door het daartoe bestemde formulier (model
M138) ingevuld en voorzien van de gevraagde gegevens en bescheiden te retourneren
aan de Visadienst. Naar welk postadres het verzoek gestuurd moet worden, staat
vermeld op de eventueel verstrekte retourenveloppe en (als het model M138 via de
website van de IND wordt verkregen) op de website. Het langs elektronische weg
indienen van een verzoek om advies is thans niet mogelijk.

Indien de referent bij het indienen van het verzoek om advies niet alle gevraagde
gegevens en bescheiden heeft overgelegd, wordt hem éénmaal een hersteltermijn van
twee weken verleend.

http://www.ind.nl/
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Na ommekomst van de hersteltermijn beziet de Visadienst of de gevraagde gegevens en
bescheiden zijn overgelegd, en of deze in orde zijn. In eerste instantie zal de Visadienst
zoveel als mogelijk zelfstandig de juistheid van de door de vreemdeling en/of de
referent aangeleverde informatie nagaan. Eerst nadat ernstige twijfel is gerezen over de
juistheid van de verkregen informatie, documenten of anderszins en de Visadienst niet
de aangewezen instantie is om het benodigde nader onderzoek te verrichten, kan de
politie door middel van een onderbouwde onderzoeksvraag worden verzocht nader
onderzoek in te stellen. In voorkomende gevallen kan de referent derhalve worden
verzocht zich in persoon bij de politie aan te melden teneinde een mondelinge
toelichting op het verzoek te geven.

De Visadienst neemt vervolgens een beslissing op het verzoek. Indien op grond van de
door de referent overgelegde gegevens en (kopieën van) bescheiden kan worden
geconcludeerd dat niet wordt voldaan aan de toelatingsvoorwaarden voor het
betreffende verblijfsdoel, ontvangt hij een afwijzende beschikking waartegen
rechtsmiddelen openstaan. De vreemdeling wordt hier niet ambtshalve van in kennis
gesteld.

Indien wordt voldaan aan de toelatingsvoorwaarden voor het betreffende verblijfsdoel,
machtigt de Visadienst onder voorbehoud de diplomatieke of consulaire
vertegenwoordiging om de machtiging tot voorlopig verblijf af te geven. Dit
voorbehoud houdt in, dat nader onderzoek de authenticiteit van de originele
buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen en van het document
voor grensoverschrijding van de vreemdeling bevestigt en dat zich ook overigens geen
feiten of omstandigheden voordoen die zich tegen de afgifte van de machtiging tot
voorlopig verblijf verzetten.

Voorts wordt de referent op de hoogte gebracht van de omstandigheid dat positief is
geadviseerd omtrent de afgifte van een mvv, onder vermelding van het voorbehoud.
Referent wordt er voorts op gewezen dat betrokkene ter verkrijging van een machtiging
tot voorlopig verblijf een aanvraag moet indienen bij de diplomatieke of consulaire
vertegenwoordiging van zijn land van herkomst of bestendig verblijf.
De vreemdeling wordt niet ambtshalve van de beslissing op de hoogte gebracht.

Nadat de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging door de Visadienst
gemachtigd is, dient de vreemdeling een aanvraag in om een machtiging tot
voorlopig verblijf door een aanvraagformulier op te vragen bij de Nederlandse
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging en door dit ingevuld en voorzien van
de gevraagde gegevens en bescheiden te retourneren. Voor zover nadien de voor de
aanvraag door betrokkene te verstrekken gegevens en bescheiden nog moeten
worden aangevuld, wordt hij éénmaal in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen
vier weken aan te vullen.

Bij de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging wordt onderzocht of de dan
door betrokkene te overleggen originele buitenlandse bewijsstukken betreffende de
staat van personen en het document voor grensoverschrijding, die door de referent
in kopie bij de Visadienst zijn overgelegd, authentiek zijn en of deze (voor zover
vereist) daadwerkelijk zijn gelegaliseerd of geapostilleerd.

Als het onderzoek de authenticiteit van de desbetreffende documenten bevestigt en
zich ook overigens geen feiten of omstandigheden voordoen die zich tegen de afgifte
van de machtiging tot voorlopig verblijf verzetten, wordt de machtiging tot voorlopig
verblijf verleend.

Indien uit dit onderzoek blijkt dat de betreffende documenten niet authentiek zijn of
als zich feiten en omstandigheden voordoen die zich tegen de afgifte van de
machtiging tot voorlopig verblijf verzetten, wordt de aanvraag door de diplomatieke
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of consulaire vertegenwoordiging doorgezonden naar de Visadienst, onder
vermelding van alle relevante feiten en omstandigheden. De aanvraag wordt door de
Visadienst getoetst.

Nota bene: indien betrokkene eerst na een periode van langer dan zes maanden na
het bericht aan referent een aanvraag indient om een machtiging tot voorlopig
verblijf, zal door de Visadienst in alle gevallen opnieuw worden bezien of aan de
toelatingsvoorwaarden wordt voldaan.”

3.3.3.3.

Paragraaf B1/1.1.6 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden

““““1.1.6 Gedragslijn, indien uit het onderzoek blijkt dat de vreemdeling verblijf wil1.1.6 Gedragslijn, indien uit het onderzoek blijkt dat de vreemdeling verblijf wil1.1.6 Gedragslijn, indien uit het onderzoek blijkt dat de vreemdeling verblijf wil1.1.6 Gedragslijn, indien uit het onderzoek blijkt dat de vreemdeling verblijf wil
kiezen in een andere gemeentekiezen in een andere gemeentekiezen in een andere gemeentekiezen in een andere gemeente

“De mvv-aanvraag of de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning moet,
onder bijvoeging van terzake dienende bescheiden en gegevens, worden toegezonden
aan het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)waaronder de
gemeente ressorteert waar de vreemdeling verblijf wil kiezen.”

4.4.4.4.

Paragraaf B1/1.1.8 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

““““1.1.8 Machtiging tot voorlopig verblijf en de verlening van de verblijfsvergunning1.1.8 Machtiging tot voorlopig verblijf en de verlening van de verblijfsvergunning1.1.8 Machtiging tot voorlopig verblijf en de verlening van de verblijfsvergunning1.1.8 Machtiging tot voorlopig verblijf en de verlening van de verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijdregulier voor bepaalde tijdregulier voor bepaalde tijdregulier voor bepaalde tijd

De houder van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf dient zich binnen een
termijn van drie dagen na binnenkomst in Nederland in persoon aan te melden bij
de korpschef van de gemeente waar hij gaat verblijven (artikel 4.47, eerste lid,
Vreemdelingenbesluit). Door de korpschef wordt in het geldige document voor
grensoverschrijding van de vreemdeling of op een afzonderlijk inlegblad een
aantekening gesteld omtrent het voldoen aan de aanmeldingsplicht (artikel 4.29
eerste lid, onder a, Vreemdelingenbesluit). Op de sticker “Aantekeningen Toezicht”
(bijlage 7j Voorschrift Vreemdelingen) wordt door de korpschef de datum van
aanmelding en het nummer van het paspoort ingevuld achter de tekst “aangemeld
op … (datum)”. Voor het indienen van een aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd dient de vreemdeling zich vervolgens
te vervoegen bij de burgemeester van de gemeente waar hij woon- of verblijfplaats
beoogt. Welke handelingen in het kader van de aanvraag door de burgemeester
worden verricht staat beschreven in paragraaf B1/4.1.1.9. Aan de houder van een
geldige machtiging tot voorlopig verblijf kan, uit het oogpunt van rechtszekerheid,
slechts in uitzonderlijke gevallen een verblijfsvergunning worden geweigerd. Hiervan
is sprake indien blijkt dat niet aan de voorwaarden voor verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd is voldaan. Daartoe worden in ieder
geval gerekend situaties waarin de vreemdeling:

- onjuiste gegeven heeft verstrekt die hebben geleid tot de verlening van de
machtiging tot voorlopig verblijf;

- of degene bij wie verblijf wordt beoogd niet beschikt over voldoende
middelen van bestaan (de enkele omstandigheid dat de middelen door
tijdsverloop niet meer duurzaam zijn, geldt niet als bijzonder);

- een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid;

- niet voldoet aan de aan de verblijfsvergunning te verbinden beperking;
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- niet voldoet aan in het Vreemdelingebesluit 2000 facultatief geformuleerde
voorwaarden voor de verlening van de verblijfsvergunning; en

- niet bereid is een onderzoek naar of behandeling van tuberculose te
ondergaan of daaraan niet meewerkt.

Als bijzondere omstandigheid wordt niet aangemerkt de situatie waarin degene bij
wie de vreemdeling verblijf beoogt na verlening van de machtiging tot voorlopig
verblijf alleen vanwege een latere aanscherping van het middelenvereiste niet meer
voldoet aan dat vereiste dan wel niet langer is vrijgesteld van het middelvereiste.

Zie B1/2.2.”

5.5.5.5.

Paragraaf B1/1.2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

““““1.2.2 Vrijstellingen op grond van het Vreemdelingenbesluit1.2.2 Vrijstellingen op grond van het Vreemdelingenbesluit1.2.2 Vrijstellingen op grond van het Vreemdelingenbesluit1.2.2 Vrijstellingen op grond van het Vreemdelingenbesluit

Ingevolge artikel 3.71, tweede lid, Vreemdelingenbesluit kan een vreemdeling van het
vereiste van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf vrijgesteld worden.

Art. 3.71, tweede lid, Vreemdelingenbesluit:Art. 3.71, tweede lid, Vreemdelingenbesluit:Art. 3.71, tweede lid, Vreemdelingenbesluit:Art. 3.71, tweede lid, Vreemdelingenbesluit:
Van het vereiste van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf is, op grond van
artikel 17, eerste lid, onder g, Vreemdelingenwet, vrijgesteld de vreemdeling:

a.a.a.a. die voor het bereiken van het negentiende levensjaar vijf achtereenvolgende
jaren rechtmatig verblijf in Nederland heeft gehad als bedoeld in artikel 8,
onder a tot en met e, dan wel l, van de Wet of als Nederlander en in die
periode niet het hoofdverblijf buiten Nederland heeft verplaatst;

b.b.b.b. die in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als
 bedoeld in artikel 14 van de Wet op grond van het feit dat na drie jaren niet
onherroepelijk is beslist op een aanvraag;

c.c.c.c. van twaalf jaar of jonger, die in Nederland is geboren en naar het oordeel
van Onze Minister feitelijk is blijven behoren tot het gezin van een ouder die

1. sedert het moment van geboorte van de vreemdeling rechtmatig verblijf
in Nederland heeft op grond van artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l,
van de Wet of als Nederlander; of

2. op het moment van de geboorte van de vreemdeling rechtmatig verblijf in
Nederland had op grond van artikel 8, onder f tot en met k, van de Wet en
die sedertdien aansluitend rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, onder
a tot en met e, dan wel l, van de Wet heeft;

voor zover geen van beiden het hoofdverblijf buiten Nederland heeft
verplaatst:

d.d.d.d. die in Nederland verblijft op grond van een geprivilegieerde status als
gezinslid van een in Nederland geaccrediteerd personeelslid van een
buitenlandse diplomatieke of consulaire post die zelf in aanmerking komt
voor de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, bedoeld in artikel 21 van
de Wet;

e.e.e.e. die zeven jaren werkzaam is of is geweest op een Nederlands zeeschip of een
mijnbouwinstallatie op het Nederlandse deel van het continentale plat;
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f.f.f.f. die in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning op grond van het
Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije;

g.g.g.g. die in aanmerking komt voor terugkeer naar Nederland op grond van artikel
8 van de Remigratiewet; en

h.h.h.h. die in Nederland verblijft, bij de rechtbank te ’s-Gravenhage een verzoek
heeft ingediend tot vaststelling van zijn Nederlanderschap dat naar het
oordeel van Onze Minister niet klaarblijkelijk van elke grond ontbloot is.

De vreemdeling is echter niet vrijgesteld indien hij in Nederland wil verblijven voor
het verrichten van arbeid als godsdienstleraar of geestelijk voorganger (zie artikel
3.71, derde lid, Vreemdelingenbesluit en B5 Vreemdelingencirculaire). Deze
uitzondering voor de vreemdeling die als godsdienstleraar of geestelijke voorganger
wil verblijven, dient er mede toe om vooraf te onderzoeken of er vanuit het oogpunt
van openbare orde bedenkingen bestaan tegen het verblijf van de vreemdeling en of
de groepering op wier verzoek de desbetreffende vreemdeling zijn werkzaamheden
zal uitoefenen, haar wens tot het aanstellen van de vreemdeling handhaaft. De
aanwezigheid en het functioneren van godsdienstleraren en geestelijk voorgangers
hier te lande, in verband met de bijzondere positie die zij innemen binnen de alhier
gevestigde gemeenschappen, kan van zodanige invloed zijn op de openbare orde en
nationale veiligheid, dat onderzoek vooraf gewenst is. In deze gevallen wordt niet
voorbijgegaan aan het mvv-vereiste; ook niet indien de vreemdeling behoort tot de in
artikel 3.71, tweede lid, Vreemdelingenbesluit genoemde vrijgestelde categorieën.
Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat het mvv-vereiste blijft gelden indien er sprake
van is dat er niet binnen drie jaren onherroepelijk is beslist op een aanvraag als
bedoeld in artikel 3.71, tweede lid, onder b, Vreemdelingenbesluit.

Vanzelfsprekend kan het ontbreken van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf
niet leiden tot afwijzing van de aanvraag, indien een ieder verbindende bepaling van
een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie zich daartegen
verzet, waarbij in dit verband met name kan worden gedacht aan het

Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije.

Indien een vreemdeling een beroep doet op een van de hierboven genoemde
vrijstellingscategorieën dient hij aan te tonen dat hij behoort tot één van de
vrijstellingscategorieën.
In beginsel dient de vreemdeling reeds bij het indienen van de aanvraag het beroep op
één van de vrijstellingscategorieën te onderbouwen. In het aanvraagformulier dat ziet
op de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
waarbij de vreemdeling niet beschikt over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf
- het model M35-A - worden de vrijstellingscategorieën op grond van het
Vreemdelingenbesluit met name genoemd. Per categorie wordt een korte toelichting
op de vrijstellingsgrond gegeven. Indien de vreemdeling bij het indienen van een
aanvraag het beroep op één van de vrijstellingscategorieën niet of niet afdoende
middels bescheiden heeft onderbouwd, stelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) hem in de gelegenheid het beroep alsnog afdoende te onderbouwen. Hiertoe
wordt de vreemdeling in beginsel een termijn van twee weken gegund.

In het vierde lid van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit is voorzien in een zogenoemde
hardheidsclausule.
Ingevolge artikel 3.71, vierde lid, Vreemdelingenbesluit kan de Minister het eerste lid
buiten toepassing laten, voorzover toepassing daarvan naar zijn oordeel zal leiden tot
een onbillijkheid van overwegende aard (zie 2.2.1). Op grond van deze clausule is het
mogelijk om in bijzondere individuele gevallen dan wel voor bijzondere groepen
uitzonderingen te maken.

Indien een vreemdeling vraagt om toepassing van deze hardheidsclausule zal hij dat
verzoek met feiten en omstandigheden moeten onderbouwen en van die feiten en
omstandigheden tenminste een begin van bewijs moeten aanleveren.



7

Toelichting per vrijstelling
Onderdeel a ziet op het volgende:
De vreemdeling die voor diens negentiende levensjaar ten minste vijf
achtereenvolgende jaren rechtmatig in Nederland heeft verbleven op grond van artikel
8, onder a t/m e dan wel l, Vreemdelingenwet kan in aanmerking komen voor
wedertoelating tot Nederland. Indien de vreemdeling minderjarig is kan een reguliere
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd worden verleend. Indien de vreemdeling
meerderjarig is kan een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd worden
verleend. Hiermee verhoudt zich niet dat het mvv-vereiste wordt tegengeworpen. Dit
onderdeel komt grotendeels overeen met artikel 52a, onderdeel g, van het voormalige
Vreemdelingenbesluit, met dien verstande dat toegevoegd is de categorie
vreemdelingen die in diezelfde periode geheel of gedeeltelijk als Nederlander in
Nederland hebben verbleven. Het is redelijk laatstgenoemde vreemdelingen niet
anders te behandelen om de enkele reden dat het rechtmatig verblijf geheel of
gedeeltelijk als Nederlander in Nederland is doorgebracht.

Onderdeel b ziet op het volgende:
Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier kan op grond van het bestaande
beleid worden verleend op grond van het feit dat na drie jaren nog niet onherroepelijk
is beslist op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning. Indien de
vreemdeling een dergelijke vergunning heeft aangevraagd en indien daarop na drie
jaren niet is beslist, kan hij onder voorwaarden in aanmerking komen voor de
verblijfsvergunning onder de gevraagde beperking. Het zou niet redelijk zijn deze
aanvraag af te wijzen wegens het ontbreken van een machtiging tot voorlopig verblijf.
Voor de volledigheid: voor de verlening van de verblijfsvergunning onder de beperking
verband houdend met het feit dat na drie jaren nog niet onherroepelijk is beslist op een
aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel wordt het mvv-vereiste niet
gesteld aangezien deze verblijfsvergunning veelal ambtshalve en derhalve niet op
aanvraag zal worden verleend. In reguliere zaken zijn de gevolgen die kunnen worden
verbonden aan het feit dat na drie jaren nog niet onherroepelijk is beslist op een
aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd,
anders. In reguliere zaken moet immers worden voldaan aan de beperking waaronder
de verblijfsvergunning oorspronkelijk is gevraagd. Het enkele feit dat na drie jaren nog
niet onherroepelijk is beslist, vormt derhalve geen grond om de verblijfsvergunning te
verlenen. Ook is bijvoorbeeld het vereiste bezit van een geldig document voor
grensoverschrijding onverkort van toepassing. Het gevolg van het feit dat na drie jaren
nog niet onherroepelijk is beslist op een reguliere aanvraag, kan slechts zijn dat het
mvv-vereiste of het middelenvereiste niet (langer) gesteld wordt. Aangezien in dit
besluit geen imperatief geredigeerde bepaling omtrent het middelenvereiste is
opgenomen, bestaat er ook geen noodzaak tot het opnemen van een aanvullende
bepaling. Het onderhavige onderdeel stelt veilig dat indien er vanwege het feit dat er na
drie jaren nog niet op de reguliere aanvraag is beslist, aanleiding bestaat om de
gevraagde verblijfsvergunning te verlenen, het mvv-vereiste daartoe geen beletsel
vormt.

Onderdeel c ziet op het volgende:
Kinderen van twaalf jaar of jonger die in Nederland zijn geboren, vanaf dat moment
onafgebroken in Nederland woonachtig zijn en naar het oordeel van de Minister
feitelijk zijn blijven behoren tot het gezin van een van de ouders die sinds de geboorte
van het kind in Nederland verblijft op grond van een verblijfsvergunning, komen in
aanmerking voor een verblijfsvergunning indien zij feitelijk (zijn blijven) behoren tot
het gezin van die ouder. Als hoofdregel geldt dat een van de ouders binnen drie dagen
na de geboorte van het kind een aanvraag ten behoeve van het kind moet indienen bij
de burgemeester van de gemeente waar zij woon- of verblijfplaats hebben, om het
verblijfsrecht mede geldig te maken voor het kind. Vanaf de leeftijd van twaalf jaar
worden deze kinderen ook feitelijk in het bezit gesteld van een
vreemdelingendocument waaruit het verblijfsrecht blijkt.
Is het kind evenwel niet direct na de geboorte aangemeld dan kan tot en met de leeftijd
van twaalf jaar alsnog een aanvraag worden ingediend. In dat geval kan de
verblijfsvergunning worden verleend indien naar het oordeel van de Minister
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genoegzaam is aangetoond dat het kind vanaf de geboorte onafgebroken in Nederland
heeft verbleven en feitelijk is blijven behoren tot het gezin van de ouder die houder is
van een verblijfsvergunning. Gelet op het feit dat deze kinderen in Nederland zijn
geboren, is het niet rechtvaardig om de aanvraag af te wijzen omdat het kind niet in het
bezit is van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf. Hetzelfde geldt ten aanzien
van kinderen die in Nederland zijn geboren uit een ouder die op het moment van die
geboorte rechtmatig in Nederland verbleef, al dan niet in afwachting van een (nadere)
beslissing op de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning, en die
aansluitend op dat rechtmatige verblijf in het bezit is gesteld van een
verblijfsvergunning. Van dat kind wordt evenmin verlangd dat het met die ouder
vertrekt naar het land van herkomst om daar de beslissing op de mvv-aanvraag af te
wachten. Tot de hier bedoelde categorie behoren onder meer de kinderen die tijdens de
procedure in Nederland worden geboren uit een ouder die aansluitend op die
procedure in het bezit wordt gesteld van een verblijfsvergunning. Tevens zijn vrijgesteld
andere kinderen die in Nederland zijn geboren op een moment waarop de ouder op
een der andere in artikel 8 Vreemdelingenwet genoemde gronden rechtmatig in
Nederland verbleef, bijvoorbeeld in verband met de aangifte van mensenhandel, of
tijdens de vrije termijn, en die aansluitend op dat rechtmatige verblijf in het bezit is
gesteld van een verblijfsvergunning.

Onderdeel d ziet op feitelijk in Nederland verblijvende afhankelijke gezinsleden van
geaccrediteerde personeelsleden van een buitenlandse diplomatieke of consulaire
missie in Nederland. De groep gezinsleden in dit artikelonderdeel komt overeen met de
groep gezinsleden die onder het nationale vreemdelingenrecht in aanmerking kunnen
komen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in het kader van
gezinshereniging. Op de hier bedoelde personeelsleden en hun gezinsleden zijn de
bepalingen van de Wet niet van toepassing. Zij bezitten een bijzondere status op grond
van het op 18 april 1961 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake diplomatiek
verkeer (Trb. 1962, 101) of het op 24 april 1963 te Wenen tot stand gekomen Verdrag
inzake consulaire betrekkingen (Trb. 1965, 40). De invulling van het begrip ‘duurzaam
verblijf’ in artikel 37 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer zoals die
per 1 januari 2000 wordt gehanteerd, heeft verblijfsrechtelijke gevolgen voor het
administratief, technisch en bedienend personeel en voor particuliere bedienden van
ambassades of consulaten en hun gezinsleden. Onder omstandigheden kunnen zij in
aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De
verblijfsstatus van de hoofdpersoon is bepalend voor de status van afhankelijke
gezinsleden. Indien de uitgezonden status van de hoofdpersoon komt te vervallen,
vervalt daarmee tevens de uitgezonden status van de afhankelijke gezinsleden. De
afhankelijke gezinsleden die tien jaar of langer bij de hoofdpersoon in Nederland
verblijven komen evenals de hoofdpersoon onder omstandigheden in aanmerking voor
een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Bij een afhankelijk verblijf van korter dan
tien jaar kan een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14
Vreemdelingenwet onder een beperking verband houdend met gezinshereniging
worden aangevraagd. Gelet op het feit dat deze vreemdelingen veelal niet (meer)
beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats in het buitenland, sedert jaren
daadwerkelijk verblijf houden in Nederland, is het redelijk van hen geen machtiging tot
voorlopig verblijf te verlangen. Zie B12 Vreemdelingencirculaire.

Onderdeel e ziet op bepaalde categorieën buitenlandse werknemers in de
internationale sector van de arbeidsmarkt. De Vreemdelingenwet is niet van toepassing
op buitenlandse werknemers aan boord van Nederlandse zeeschepen of
mijnbouwinstallaties op het Nederlandse deel van het continentaal plat, omdat
werknemers in deze sectoren van de internationale arbeidsmarkt niet werkzaam zijn
op Nederlands grondgebied. Deze vreemdelingen komen derhalve in beginsel niet in
aanmerking voor een verblijfsvergunning. Er zijn echter enkele specifieke regelingen
met betrekking tot de vergunningverlening met het oog op verlof, gezinshereniging en
gezinsvorming, werkloosheid en werk op het Nederlandse grondgebied voor
vreemdelingen die een arbeidsverleden van zeven jaren of langer in deze sectoren van
de internationale arbeidsmarkt hebben (zie artikel 3.34 t/m 3.38 Vreemdelingenbesluit
en B5 Vreemdelingencirculaire). Gelet op het feit dat deze vreemdelingen veelal niet
beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats in het buitenland, geacht worden
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verblijf te houden aan boord van het Nederlandse zeeschip of de mijnbouwinstallatie
op het Nederlandse deel van het continentaal plat, en reeds zeven jaren in deze positie
verkeren, is het redelijk van hen niet te verlangen dat zij terugkeren naar het land van
herkomst om aldaar een machtiging tot voorlopig verblijf aan te vragen. Omdat op
vreemdelingen die werkzaam zijn in de internationale luchtvaart, het internationale
wegtransport of de internationale binnenscheepvaart onder bepaalde voorwaarden de
Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet wel van toepassing zijn, zijn die
vreemdelingen niet vrijgesteld van het mvv-vereiste.

Onderdeel f heeft betrekking op vreemdelingen die in aanmerking komen voor een
verblijfsvergunning op grond van het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad
EEG/Turkije. Deze zijn vrijgesteld van het mvv-vereiste. Het besluit 1/80 geeft rechten
aan Turkse werknemers die behoren tot de legale arbeidsmarkt van een lidstaat.
Ingevolge de jurisprudentie van het Hof van Justitie houdt het recht zoals neergelegd in
het besluit 1/80 om na een bepaalde periode van legale arbeid de arbeid voort te
kunnen zetten, noodzakelijkerwijs in dat de betrokken vreemdeling een recht van
verblijf heeft. Volgens het Hof wordt aan de erkenning van die rechten door artikel 6
van het besluit 1/80 niet de voorwaarde gesteld dat het legale karakter van de arbeid
door de Turkse werknemer wordt gestaafd door het bezit van een specifiek
administratief document, zoals een verblijfsvergunning. Als wordt vastgesteld dat een
Turkse werknemer behoort tot de legale arbeidsmarkt en uit dien hoofde recht heeft op
een verblijfsvergunning kan het ontbreken van een geldige machtiging tot voorlopig
verblijf hem niet worden tegengeworpen. In de meeste gevallen zal de desbetreffende
werknemer echter verkeren in een situatie van voortgezet verblijf of reeds op grond van
enige andere vrijstelling van het mvv-vereiste zijn vrijgesteld. Voor de volledigheid zij
opgemerkt dat verblijfsrechten niet slechts uit artikel 6, maar ook uit enkele andere
artikelen van het Associatiebesluit kunnen voortvloeien.

Onderdeel g heeft betrekking op de vreemdeling die met gebruikmaking van de
terugkeeroptie van artikel 8 van de Remigratiewet een verblijfsvergunning aanvraagt.
Hierbij gaat het zowel om de ouder als het (meerderjarige) kind die eerder in Nederland
hebben verbleven. Door de verwijzing naar artikel 8 van de Remigratiewet (en daarmee
tevens naar het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet) is verzekerd dat de vrijstelling alleen
van toepassing is op de vreemdeling die voor de terugkeeroptie van artikel 8 van de
Remigratiewet in aanmerking komt. Deze bepaling ziet derhalve niet op de
vreemdeling die op grond van eerdere of andere remigratieregelingen is teruggekeerd
naar zijn land van herkomst en die wil terugkeren naar Nederland. De vreemdeling die
binnen één jaar na remigratie uit Nederland op grond van de Remigratiewet een
aanvraag om verblijf in Nederland indient en die direct voorafgaande aan de remigratie
uit Nederland gedurende ten minste drie achtereenvolgende jaren rechtmatig in
Nederland heeft verbleven op grond van een verblijfsvergunning, komt op grond van
de terugkeeroptie van artikel 8 van de Remigratiewet in aanmerking voor een
verblijfsvergunning. Uit artikel 10, eerste lid, onder b, van het Uitvoeringsbesluit
Remigratiewet volgt dat alleen voor de terugkeeroptie in aanmerking komt, de
vreemdeling die drie jaar in Nederland heeft verbleven op grond van een
verblijfsvergunning onder een beperking van niet-tijdelijke aard. De beperkingen van
tijdelijke aard zijn voor het bepaalde bij en krachtens de Remigratiewet geregeld in de
Regeling Aanwijzing vreemdelingen wegens verblijf voor een tijdelijk doel (Stcrt. 2000,
62). Uiteraard is de verwijzing naar artikel 8 van de Remigratiewet alleen van belang
voorzover daaruit het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
voortvloeit. In andere gevallen kan de vreemdeling op grond van deze terugkeeroptie
een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd worden verleend. In het laatste geval kan
de desbetreffende aanvraag niet worden afgewezen wegens het ontbreken van een
machtiging tot voorlopig verblijf. Overigens verdient het de voorkeur dat deze
vreemdelingen vóór hun terugkeer naar Nederland een machtiging tot voorlopig
verblijf aanvragen. Artikel 8 van de Remigratiewet heeft ook betrekking op kinderen van
vreemdelingen. Ook deze kinderen kunnen van de terugkeeroptie gebruikmaken en
zijn daarmee vrijgesteld van het mvv-vereiste. Concreet betekent dit, dat vrijgesteld is
de vreemdeling die direct voorafgaande aan de remigratie als minderjarig kind van de
ouder in Nederland heeft verbleven op grond van een verblijfsvergunning of als
Nederlander en binnen een jaar na de remigratie op grond van artikel 8 van de
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Remigratiewet met de ouder naar Nederland terugkeert. Tevens is vrijgesteld de
vreemdeling die binnen een jaar na de remigratie meerderjarig is geworden en
vervolgens zelfstandig naar Nederland terugkeert.

Onderdeel h ziet op de volgende situatie:
De persoon die feitelijk in Nederland verblijft en bij de rechtbank te ’s-Gravenhage een
verzoek ingevolge artikel 17, eerste lid, Rijkswet op het Nederlanderschap heeft
ingediend tot vaststelling van zijn vermeende Nederlanderschap, wordt in het
algemeen niet uitgezet indien dat verzoek naar het oordeel van de Minister niet
klaarblijkelijk van elke grond ontbloot is. In dat geval kan de betrokkene, onder
omstandigheden, in aanmerking komen voor een reguliere verblijfsvergunning, in
afwachting van de beslissing op het verzoek. Gelet op het feit dat de verzoeken van
deze personen niet klaarblijkelijk van elke grond ontbloot zijn en zij veelal lange tijd in
Nederland verblijven voordat twijfels over de Nederlandse nationaliteit ontstonden, is
het niet redelijk van hen te verlangen dat zij terugkeren naar het land van herkomst om
aldaar een machtiging tot voorlopig verblijf aan te vragen en kunnen zij in het bezit
worden gesteld van een verblijfsvergunning.

Toetsing van de vrijstellingscategorie
De vreemdeling dient, indien hij zich beroept op een van de vrijstellingscategorieën,
aanstonds aan te tonen dat hij behoort tot een vrijstellingscategorie. Op het
aanvraagformulier model M35-A staan de vrijstellingscategorieën ingevolge de
Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbesluit vermeld voorzien van een korte
toelichting per vrijstellingsgrond. Indien de vreemdeling bij het indienen van de
aanvraag bij de burgemeester van de gemeente waar hij woon- of verblijfplaats heeft
het beroep op één van deze vrijstellingscategorieën niet of niet afdoende middels
bescheiden heeft onderbouwd, stelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hem
in de gelegenheid het beroep alsnog afdoende te onderbouwen. Hiertoe wordt de
vreemdeling in beginsel een termijn van twee weken gegund.
Indien geen (afdoende) bewijs kan worden overgelegd ter staving van het beroep op
één der vrijstellingscategorieën, terwijl vaststaat dat de vreemdeling hier wel schriftelijk
op is gewezen, wordt de verblijfsvergunning conform artikel 16 Vreemdelingenwet in
samenhang met artikel 3.71, eerste lid, Vreemdelingenbesluit afgewezen wegens het
ontbreken van een machtiging tot voorlopig verblijf.

De vreemdeling die zich erop beroept dat het stellen van het vereiste bezit van een
geldige machtiging tot voorlopig verblijf ten aanzien van hem getuigt van een
onbillijkheid van overwegende aard (artikel 3.71, vierde lid, Vreemdelingenbesluit)
dient bij het indienen van de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd een onderbouwing voor het beroep op deze
vrijstellingscategorie te overleggen. Het aanvraagformulier model M35-A vervult
hierin een rol in die zin dat het de vreemdeling erop attendeert dat er sprake kan zijn
van bijzondere en individuele omstandigheden, op grond waarvan het van de
vreemdeling niet kan worden verwacht dat hij een aanvraag tot afgifte van een
machtiging tot voorlopig verblijf in het land van herkomst indient. Middels het
aanvraagformulier wordt de vreemdeling verzocht het beroep op deze bijzondere en
individuele omstandigheden reeds bij het indienen van de aanvraag zoveel mogelijk
middels bewijsstukken en documenten te onderbouwen.

Ten aanzien van de beoordeling van een beroep op een van de
vrijstellingscategorieën van het mvv-vereiste geldt dat hierbij uitsluitend dient te
worden getoetst aan de voorwaarden van de vrijstellingscategorie. Hierbij wordt dus
nog niet ten volle aan de inhoudelijke verblijfsvoorwaarden van het gevraagde
verblijfsdoel getoetst, ook al zal een toets aan de voorwaarden van de
vrijstellingscategorie veelal voor een deel overeenkomen met een inhoudelijke toets
aan de verblijfsvoorwaarden. Zo wordt bijvoorbeeld voor een beroep op de
vrijstelling genoemd onder artikel 3.71, tweede lid, onder a, Vreemdelingenbesluit
getoetst of de vreemdeling vóór zijn negentiende levensjaar vijf achtereenvolgende
jaren rechtmatig verblijf heeft gehad als bedoeld in artikel 8, onder a t/m e dan wel l,
Vreemdelingenwet en in die periode niet het hoofdverblijf buiten Nederland heeft
verplaatst. Dit valt voor een deel samen met de toetsing aan de voorwaarden van
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artikel 3.54, eerste lid, onder b, Vreemdelingenbesluit. Eerst nadat is vastgesteld dat
de vreemdeling zich met succes kan beroepen op een van de vrijstellingscategorieën,
dient ten behoeve van de verblijfsvergunning ten volle aan de inhoudelijke
voorwaarden voor de verlening hiervan getoetst te worden. In het bovengenoemde
voorbeeld wordt de verblijfsaanvraag dan ook aan de overige verblijfsvoorwaarden
van artikel 3.54 Vreemdelingenbesluit getoetst.

Vertrektermijn
Indien de aanvraag wordt ingediend door een vreemdeling die de afgelopen vijf jaren
geen verblijf heeft gehad op grond van artikel 8, onder a tot en met e of onder l,
Vreemdelingenwet en die geen gemotiveerd beroep op de hardheidsclausule heeft
gedaan, wordt de uitzetting op voorhand niet achterwege gelaten. Ingevolge artikel
62, eerste lid, Vreemdelingenwet dient de vreemdeling nadat het rechtmatig verblijf
is beëindigd Nederland uit eigen beweging binnen vier weken te verlaten. Indien een
eerste verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, mag de beslissing
hierop uisluitend worden afgewacht als het binnen twee weken na bekendmaking
van het besluit is ingediend. In bepaalde gevallen kan evenwel een kortere
vertrektermijn geïndiceerd zijn. Artikel 62, vierde lid, Vreemdelingenwet biedt de
mogelijkheid om in het belang van de uitzetting een kortere vertrektermijn te
hanteren. Hierbij kan blijkens de memorie van toelichting bij dit artikel gedacht
worden aan de situatie dat de vreemdeling Nederland binnen vier weken dient te
verlaten, echter de eerste reismogelijkheid dient zich ofwel direct, ofwel na zes weken
aan. In die situatie kan beslist worden om een kortere vertrektermijn te geven.

6.6.6.6.

Paragraaf B1/1.3.3.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“1.3.3.3 Aanvraag verblijfsvergunning1.3.3.3 Aanvraag verblijfsvergunning1.3.3.3 Aanvraag verblijfsvergunning1.3.3.3 Aanvraag verblijfsvergunning
Nadat de vreemdeling in het bezit van een mvv Nederland is ingereisd, wordt de
gangbare procedure gevolgd ter verkrijging van een verblijfsvergunning. De gegevens
die bij het inlichtingenformulier zijn verstrekt, dienen bij de aanvraag om een
verblijfsvergunning bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling
woon- of verblijfplaats wenst te houden wederom te worden verstrekt. Voorts dienen
aldaar de originele documenten te worden overgelegd.”

7.7.7.7.

Paragraaf B1/2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“2.1 Inleiding“2.1 Inleiding“2.1 Inleiding“2.1 Inleiding

Voor de algemene voorwaarden voor verlening van de verblijfsvergunning regulier
wordt verwezen naar artikel 16 Vreemdelingenwet en hoofdstuk 3
Vreemdelingenbesluit.

De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd wordt pas verleend, nadat is
vastgesteld dat aan de voorwaarden voor de verlening wordt voldaan. Voor de
algemene voorwaarden wordt verwezen naar paragraaf 2.2. Voor de beperking (het
verblijfsdoel en de bijbehorende bijzondere voorwaarden) wordt verwezen naar B2
en verder.

De verlening van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd houdt van
rechtswege rechtmatig verblijf in (artikel 26, eerste lid, Vreemdelingenwet). Van
verlening is sprake, indien het besluit waarbij de verblijfsvergunning is verleend, is
bekendgemaakt. Ook indien het verblijfsdocument waaruit het rechtmatig verblijf
blijkt, nog niet is verstrekt, is er vanaf de bekendmaking van de beschikking sprake
van rechtmatig verblijf.

In deze paragraaf wordt de inwilliging behandeld van de aanvraag tot het verlenen,



12

verlengen en wijzigen van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen verlenen, verlengen en wijzigen. Aan de orde
komen, de beperking waaronder de verblijfsvergunning wordt verleend (2.1.1), de
ingangsdatum van de verblijfsvergunning (2.1.2), de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning (2.1.3), de arbeidsmarktaantekening (2.1.4) en de eventuele
aantekening omtrent de tijdelijke aard van het verblijfsrecht (2.1.5).

Uitgangspunt bij aanvragen tot het wijzigen van de verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd is dat wordt getoetst aan de regels voor het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor het gewijzigde doel, doch dat een
dergelijke aanvraag voor het overige wordt behandeld als een aanvraag om
verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd.

Ambtshalve wijziging van de vergunning
In artikel 14, eerste lid, onder c, Vreemdelingenwet is de bevoegdheid neergelegd van
de Minister van Justitie om een verblijfsvergunning ambtshalve te wijzigen wegens
veranderde omstandigheden.
Van de bevoegdheid om een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd ambtshalve te
wijzigen wegens veranderde omstandigheden wordt geen gebruikgemaakt.

Als regel van de Vreemdelingenwet geldt dat er aan de verlening van een
verblijfsvergunning altijd een daartoe strekkende aanvraag vooraf gaat (uitzondering
daarop zijn de in artikel 3.6 Vreemdelingenbesluit aangewezen verblijfsvergunningen
die ambtshalve verleend kunnen worden). Dat geldt ook voor verlenging van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd en tevens voor wijziging van een
zodanige verblijfsvergunning.

Gelet op artikel 3.100  Vreemdelingenbesluit is, in gevallen waarin de vreemdeling
hangende de besluitvorming op een aanvraag een ander verblijfsdoel nastreeft,
sprake van wijziging van het verblijfsdoel, waarvoor een nieuwe aanvraag moet
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon-
of verblijfplaats heeft.

In gevallen waarin de vreemdeling een ander verblijfsdoel nastreeft dan waarvoor hij
verblijf heeft gevraagd, is er geen ruimte om ambtshalve een verblijfsvergunning te
verlenen voor een ander doel dan waarom is gevraagd, gelet op hetgeen in B1/2.2.1 is
vermeld (er moet op de aanvraag worden beslist zoals deze is ingediend en er mag
niet iets anders worden toegewezen of afgewezen dan waarom is gevraagd), met
uitzondering van verblijfsvergunningen als bedoeld in artikel 3.6
Vreemdelingenbesluit die ook zonder daartoe strekkende aanvraag kunnen worden
verleend.

Indien aan de vreemdeling reeds een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
is verleend, maar er sprake is van veranderde omstandigheden, dient de vreemdeling
een aanvraag tot wijziging van de vergunning of verlening van een
verblijfsvergunning in te dienen onder een beperking verband houdend met het
nieuwe verblijfsdoel.

In gevallen waarin de vreemdeling een aanvraag om verlenging van de
verblijfsvergunning heeft ingediend, maar blijkt dat niet langer aan de daaraan
verbonden beperking wordt voldaan, althans een ander verblijfsdoel wordt
nagestreefd, wordt daarom niet (alsnog) ambtshalve aan de voorwaarden voor het
nieuwe doel getoetst.
In die gevallen wordt de vreemdeling er bij de beschikking op de voorliggende
aanvraag op gewezen dat het nieuwe verblijfsdoel niet is meegewogen bij de
beslissing op de aanvraag, althans dat ter zake van dat nieuwe verblijfsdoel een
aanvraag tot het wijzigen of verlenen van een verblijfsvergunning bij de
burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft,
kan worden ingediend. Uiteraard geldt dit niet indien de wijziging dermate gering is
dat redelijkerwijs niet meer van een wijziging kan worden gesproken, met name in
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het geval de vreemdeling verlenging heeft gevraagd van de verblijfsvergunning die
hem is verleend voor verblijf bij partner en hij inmiddels met die partner is gehuwd.

Van de bevoegdheid om een verblijfsvergunning ambtshalve te wijzigen wordt echter
wel gebruik gemaakt indien intrekking van een verleende verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd aan de orde is wegens het verstrekken van onjuiste gegevens, maar
internationale verplichtingen aan verblijfsbeëindiging in de weg staan, als bedoeld in
B1/2.2.9.

Art. 3.81 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.81 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.81 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.81 Vreemdelingenbesluit:
Een aanvraag tot het wijzigen van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de
Wet, wordt beoordeeld als een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning,
met dien verstande dat de artikelen 3.71, 3.77, 3.78 en 3.79 niet van toepassing zijn en
de artikelen 3.86 en 3.87 van overeenkomstige toepassing zijn, indien de aanvraag
tijdig is ingediend.

Art. 3.82 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.82 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.82 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.82 Vreemdelingenbesluit:
1. Indien de niet-tijdig ingediende aanvraag tot het wijzigen of het verlengen van de
geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, naar
het oordeel van Onze Minister is ontvangen binnen een redelijke termijn nadat het
rechtmatig verblijf, bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, van de Wet, of
als Nederlander, is geëindigd, zijn de artikelen 3.71, 3.77, 3.78 en 3.79 niet van
toepassing en zijn de artikelen 3.86 en 3.87 van overeenkomstige toepassing.

2. Het eerste is niet van toepassing, indien de vreemdeling:

a.a.a.a. zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft gevestigd;

b.b.b.b. onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft achtergehouden,
terwijl die gegevens tot afwijzing van de oorspronkelijke aanvraag tot het
verlenen of verlengen zouden hebben geleid, of

c.c.c.c. in Nederland wil verblijven als geestelijk voorganger of godsdienstleraar,
tenzij de houder verblijfsrecht ontleent aan het Associatiebesluit 1/80 van de
Assocatieraad EEG/Turkije.”

8.8.8.8.

Paragraaf B1/2.1.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“2.1.1 Beperking“2.1.1 Beperking“2.1.1 Beperking“2.1.1 Beperking

Ingevolge artikel 14, tweede lid, Vreemdelingenwet wordt een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd verleend onder beperkingen, verband houdend met het
doel waarvoor het verblijf is toegestaan. Het is derhalve niet (langer) mogelijk om een
verblijfsvergunning zonder beperking te verlenen. In artikel 3.4, eerste lid,
Vreemdelingenbesluit zijn de voornaamste beperkingen genoemd. Deze houden
verband met:

a.a.a.a. gezinshereniging of gezinsvorming (zie B2);

b.b.b.b. verblijf ter adoptie of als pleegkind (zie B3);

c.c.c.c. het afwachten van onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant-
adoptiefouders, bedoeld in artikel 11 van de Wet opneming buitenlandse kinderen
ter adoptie (zie B2);
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d.d.d.d. familiebezoek (zie B13);

e.e.e.e. het verrichten van arbeid als zelfstandige (zie B5);

f.f.f.f. het verrichten van arbeid in loondienst (zie B5);

g. g. g. g. het verrichten van arbeid als geestelijk voorganger of godsdienstleraar (zie B5);

h.h.h.h. het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (zie B5);

iiii.... het zoeken van arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip of op
een mijnbouwinstallatie op het Nederlandse deel van het continentale plat (zie B5);

j.j.j.j. het doorbrengen van verlof in Nederland (zie B5);

kkkk. het afwachten van herstel en hervatting van de arbeid in loondienst aan boord van
een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het Nederlandse deel van
het continentale plat (zie B5);

l.l.l.l. verblijf als stagiaire of practicant (zie B5);

m.m.m.m. verblijf als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel
(zie B12);

n.n.n.n. het volgen van studie (zie B6);

o.o.o.o. voorbereiding op hoger onderwijs (zie B6);

p.p.p.p. verblijf als au pair (zie B7);

q.q.q.q. verblijf in het kader van uitwisseling (zie B7);

r.r.r.r. het ondergaan van medische behandeling (zie B8);

s.s.s.s. de vervolging van mensenhandel (zie B9);

t.t.t.t. het afwachten van een verzoek op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het
Nederlanderschap (zie B3);

u. u. u. u. voortgezet verblijf (zie B2);

v.v.v.v. wedertoelating (zie B4);

w.w.w.w. verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken
(zie C Vreemdelingencirculaire);

x.x.x.x. het feit dat na drie jaren niet onherroepelijk is beslist op een asielaanvraag (zie C
Vreemdelingencirculaire);

y.y.y.y. verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling (zie C
Vreemdelingencirculaire).

Art. 3.4 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.4 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.4 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.4 Vreemdelingenbesluit:
1. De in artikel 14, tweede lid, van de Wet bedoelde beperkingen houden verband
met:
a. a. a. a. gezinshereniging of gezinsvorming;

b. b. b. b. verblijf ter adoptie of als pleegkind;
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c. c. c. c. het afwachten van onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant-
adoptiefouders, bedoeld in artikel 11 van de Wet opneming buitenlandse kinderen
ter adoptie;

d. d. d. d. familiebezoek;

e. e. e. e. het verrichten van arbeid als zelfstandige;

f. f. f. f. het verrichten van arbeid in loondienst;

g. g. g. g. het verrichten van arbeid als geestelijk voorganger of godsdienstleraar;

h. h. h. h. het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst;

iiii. . . . het zoeken van arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip of op
een mijnbouwinstallatie op het Nederlandse deel van het continentaal plat;

j. j. j. j. het doorbrengen van verlof in Nederland;

k. k. k. k. het afwachten van herstel en hervatting van de arbeid in loondienst aan boord van
een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het Nederlandse deel van
het continentaal plat;

l. l. l. l. verblijf als stagiaire of practicant;

m. m. m. m. verblijf als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel;

n. n. n. n. het volgen van studie;

o. o. o. o. de voorbereiding op studie;

p. p. p. p. verblijf als au pair;

q. q. q. q. verblijf in het kader van uitwisseling;

r. r. r. r. het ondergaan van medische behandeling;

s. s. s. s. de vervolging van mensenhandel;

t. t. t. t. het afwachten van een verzoek op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het
Nederlanderschap;

u. u. u. u. voortgezet verblijf;

v. v. v. v. wedertoelating;

w. w. w. w. verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken;

x. x. x. x. het feit dat na drie jaren niet onherroepelijk is beslist op een asielaanvraag, of

y. y. y. y. verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling.

2. 2. 2. 2. De beperkingen, bedoeld in het eerste lid, kunnen nader worden omschreven bij
de verlening van de verblijfsvergunning.

3. 3. 3. 3. Tenzij het doel waarvoor de vreemdeling in Nederland wil verblijven een zodanig
verband houdt met de situatie in het land van herkomst dat voor de beoordeling
daarvan naar het oordeel van Onze Minister de indiening van een aanvraag als
bedoeld in artikel 28 van de Wet noodzakelijk is, kan Onze Minister de
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, verlenen
onder een andere beperking, dan genoemd in het eerste lid.
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4. 4. 4. 4. Een beroep op de publieke middelen kan in ieder geval gevolgen hebben voor het
verblijfsrecht, indien de verblijfsvergunning is verleend onder één van de
beperkingen, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met r, en het derde lid. Bij
ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over deze beperkingen.

Deze beperkingen kunnen nader worden omschreven bij de verlening van de
verblijfsvergunning (zie artikel 3.4, tweede lid, Vreemdelingenbesluit en de
desbetreffende materiehoofdstukken in B2 en verder). Daarnaast kan Onze Minister
een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd verlenen onder een andere
beperking dan hiervoor genoemd (artikel 3.4, derde lid, Vreemdelingenbesluit). Het
moet daarbij gaan om een verblijfsvergunning op reguliere gronden en niet op
asielgerelateerde gronden (zie B1/4.1.1.7).

Andere beperkingen dan in artikel 3.4, eerste lid, Vreemdelingenbesluit
Ingevolge artikel 14, tweede lid, Vreemdelingenwet kunnen verblijfsvergunningen
voor bepaalde tijd alleen onder een beperking verband houdende met het
verblijfsdoel worden verleend en is verlening van een zodanige verblijfsvergunning
zonder beperkingen niet mogelijk.

In artikel 3.100 Vreemdelingenbesluit, handelend over de wijziging van de beperking,
komt tot uiting de regel van de Vreemdelingenwet dat er aan de verlening van een
verblijfsvergunning altijd een daartoe strekkende aanvraag vooraf gaat (uitzondering
daarop zijn de in artikel 3.6 Vreemdelingenbesluit aangewezen verblijfsvergunningen
die ambtshalve kunnen worden verleend).

Met de aanvraag stelt de vreemdeling het kader voor de besluitvorming. Op de
aanvraag moet worden beschikt zoals zij is ingediend en er mag niet iets anders
worden toegewezen of afgewezen dan is aangevraagd. Indien de wijziging dermate
gering is dat redelijkerwijs niet meer van een wijziging kan worden gesproken, hoeft
geen nieuwe aanvraag te worden ingediend. In een dergelijk geval kan de beperking
dus wel anders luiden dan hetgeen is aangevraagd. In de nota van toelichting op het
Vreemdelingenbesluit is het voorbeeld gegeven van de aanvraag om een
verblijfsvergunning voor verblijf bij een partner met wie de vreemdeling tijdens de
behandeling van de aanvraag in het huwelijk is getreden.

De verblijfsdoelen waarvoor verblijf kan worden verleend, zijn omschreven in artikel
3.4, eerste lid, Vreemdelingenbesluit en deze zijn nader uitgewerkt in deel B van de
Vreemdelingencirculaire. De opsomming in artikel 3.4 Vreemdelingenbesluit is niet
limitatief. In het derde lid van dit artikel is de bevoegdheid van de Minister van
Justitie neergelegd om een verblijfsvergunning te verlenen onder een beperking die
niet in het Vreemdelingenbesluit is geregeld.
Van deze bevoegdheid, die overigens ook categoriaal kan worden toegepast, zal
terughoudend worden gebruikgemaakt.

De in het derde lid gegeven bevoegdheid ziet niet op situaties waarin de vreemdeling
in Nederland wil verblijven op een grond die wel in het Vreemdelingenbesluit is
opgenomen, maar aan een of meer van de voorwaarden niet wordt voldaan. In een
dergelijke situatie wordt de verblijfsvergunning als regel niet verleend.

Gelet op het uitgangspunt om van bedoelde bevoegdheid terughoudend gebruik te
maken, gelet op mogelijke precedentwerking en in het belang van de noodzakelijke
coördinatie is de hieronder vermelde werkwijze vastgesteld.

Indien de vreemdeling verblijf vraagt voor een doel dat niet voorkomt in artikel 3.4,
eerste lid, Vreemdelingenbesluit – en ook niet in de Vreemdelingencirculaire of een
geldig TBV – geldt het volgende:

a.a.a.a. de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beziet of de vreemdeling het
waarom en de noodzaak van het andere verblijfsdoel dan wel de andere
beperking heeft vermeld;
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b.b.b.b. de  Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beziet of de vreemdeling een en
ander met gegevens en bescheiden heeft onderbouwd overeenkomstig 4.1.1.8;

c.c.c.c. de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist vervolgens namens de
Minister op de aanvraag.

Bij de beslissing op de aanvraag wordt overigens niet getreden buiten de
toelatingsgronden van artikel 13 Vreemdelingenwet.”

9999

Paragraaf B1/2.1.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“2.1.4 Arbeidsmarktaantekening“2.1.4 Arbeidsmarktaantekening“2.1.4 Arbeidsmarktaantekening“2.1.4 Arbeidsmarktaantekening

Art. 4.21 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.21 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.21 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.21 Vreemdelingenbesluit:
1. 1. 1. 1. Als documenten in de zin van artikel 50, eerste lid, laatste volzin, van de Wet,
worden aangewezen:

a. voor vreemdelingen die rechtmatig verblijven als bedoeld in artikel 8, onder
a tot en met d, van de Wet: een vanwege de bevoegde autoriteiten verstrekt
document waaruit zulks blijkt en waarvan het model is vastgesteld bij
ministeriële regeling;

b. voor vreemdelingen die rechtmatig verblijven als bedoeld in artikel 8, onder
e, van de Wet: een vanwege de bevoegde autoriteiten verstrekt document,
waaruit zulks blijkt en waarvan het model wordt vastgesteld bij ministeriële
regeling;

c. voor vreemdelingen die een aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 28 van de Wet,
hebben ingediend: een vanwege de bevoegde autoriteiten verstrekt
document waaruit zulks blijkt en waarvan het model wordt vastgesteld bij
ministeriële regeling;

d. voor vreemdelingen die rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8, onder j,
van de Wet hebben of dat op grond van artikel 45, vijfde lid, van de Wet
geacht worden te hebben, en die niet beschikken over een ingevolge de Wet
vereist geldig document voor grensoverschrijding : een vanwege de
bevoegde autoriteiten verstrekt document, waarvan het model wordt
vastgesteld bij ministeriële regeling, dat is voorzien van een inlegvel als
bedoeld in artikel 4.29, derde lid, waarop de verblijfsrechtelijke positie is
aangetekend;

e. voor andere vreemdelingen: een ingevolge de Wet voor het hebben van
toegang tot Nederland vereist geldig document voor grensoverschrijding
dan wel een document voor grensoverschrijding waarin het benodigde
visum is aangetekend of waarin een aantekening omtrent de
verblijfsrechtelijke positie is geplaatst.

2.2.2.2.Geen document, anders dan bedoeld in het eerste lid, onder a of b, wordt verstrekt
aan kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar, tenzij zij er naar het oordeel van
Onze Minister een redelijk belang bij hebben in het bezit van zulk een document te
worden gesteld.

3.3.3.3.Op het ingevolge het eerste lid, onder a tot en met d, afgegeven document wordt
aangetekend of het de vreemdeling toegestaan is arbeid te verrichten en of voor deze
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arbeid ingevolgde de Wet arbeid vreemdelingen een tewerkstellingsvergunning is
vereist.

4.4.4.4.Indien aan het verblijf in Nederland van de in het eerste lid, onder a en b, bedoelde
vreemdelingen een beperking als bedoeld in artikel 3.4, vierde lid, is verbonden,
wordt op het document de aantekening “beroep op de publieke middelen kan
gevolgen hebben voor het verblijfsrecht” gesteld.

Ingevolge artikel 4.21, derde lid, Vreemdelingenbesluit wordt op het document
waaruit het rechtmatig verblijf blijkt, aangetekend of het de vreemdeling is
toegestaan arbeid te verrichten en of voor deze arbeid ingevolge de Wet arbeid
vreemdelingen een tewerkstellingsvergunning is vereist.

Tussen de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet bestaat een nauwe
samenhang. Toetreding tot de arbeidsmarkt wordt gereguleerd met de Wet arbeid
vreemdelingen. Het algemene uitgangspunt in de Wet arbeid vreemdelingen (artikel
2 Wet arbeid vreemdelingen) is dat het een werkgever verboden is een vreemdeling
in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.

Het verbod is niet van toepassing ten aanzien van vreemdelingen die behoren tot:

- de categorie als genoemd in artikel 3 Wet arbeid vreemdelingen (onder
andere gemeenschapsonderdanen); en

- vreemdelingen die beschikken over een krachtens de Vreemdelingenwet
afgegeven vergunning die is voorzien van een aantekening van de Minister
van Justitie waaruit blijkt dat aan die vergunning geen beperkingen zijn
verbonden voor het verrichten van arbeid (artikel 4 Wet arbeid
vreemdelingen).

Zie in dit verband ook B5 Vreemdelingencirculaire.

Samenhang documenten en schriftelijke verklaringen als bedoeld in artikel 9Samenhang documenten en schriftelijke verklaringen als bedoeld in artikel 9Samenhang documenten en schriftelijke verklaringen als bedoeld in artikel 9Samenhang documenten en schriftelijke verklaringen als bedoeld in artikel 9
Vreemdelingenwet en de arbeidsmarktaantekening.Vreemdelingenwet en de arbeidsmarktaantekening.Vreemdelingenwet en de arbeidsmarktaantekening.Vreemdelingenwet en de arbeidsmarktaantekening.

Ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Vreemdelingenwet verschaft 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 van de Vreemdelingenwet, een document of schriftelijke verklaring
waaruit het rechtmatig verblijf blijkt. De vreemdeling met rechtmatig verblijf op
grond van artikel 8, onder i, van de Vreemdelingenwet, wordt desgevraagd een
dergelijk document of verklaring verschaft.

Artikel 3.9 Voorschrift Vreemdelingen:Artikel 3.9 Voorschrift Vreemdelingen:Artikel 3.9 Voorschrift Vreemdelingen:Artikel 3.9 Voorschrift Vreemdelingen:

1. Documenten of schriftelijke verklaringen waaruit het rechtmatig verblijf op grond
van artikel 8, onder a, b, d, e, f, g, - laatstgenoemde twee onderdelen voor zover sprake
is van een aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een verblijfsvergunning bedoeld in
artikel 14 - alsmede i en l van de Wet blijkt, worden verstrekt door de burgemeester van
de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

2. Documenten of schriftelijke verklaringen waaruit het rechtmatig verblijf op grond
van artikel 8, onder c,f,g – laatstgenoemde twee onderdelen voor zover sprake is van
een aanvraag tot het verlenen, verlengen of wijzigen van een verblijfsvergunning
bedoeld in de artikelen 28 en 33 – alsmede j en k van de Wet blijkt, worden verstrekt
door de korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waar
de vreemdeling zijn woon- of verblijfplaats heeft.
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Het document of de schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9,
Vreemdelingenwet, bevat tevens informatie omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt
van de vreemdeling.

Afgifte van documenten en schriftelijke verklaringen als Afgifte van documenten en schriftelijke verklaringen als Afgifte van documenten en schriftelijke verklaringen als Afgifte van documenten en schriftelijke verklaringen als bedoeld in artikel 9bedoeld in artikel 9bedoeld in artikel 9bedoeld in artikel 9
VreemdelingenwetVreemdelingenwetVreemdelingenwetVreemdelingenwet

a) In de situatie dat de vreemdeling in afwachting is van een beslissing op een
aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd,
dan wel in de situatie dat aan de vreemdeling een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd is verleend.

Het document of de schriftelijke verklaring wordt verstrekt door de burgemeester van
de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

De burgemeester wijst de vreemdeling op de rechten die voortvloeien uit de daarop
vermelde informatie omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt van de vreemdeling.

b) In de situatie dat de vreemdeling in de gelegenheid wordt gesteld aangifte te doen
van overtreding van artikel 250a van het Wetboek van Strafrecht (mensenhandel).

In afwijking van de hoofdregel vermeld onder “a”, wordt het document of de
schriftelijke verklaring in deze situatie door de korpschef verstrekt.

De korpschef wijst de vreemdeling op de rechten die voortvloeien uit de daarop
vermelde informatie omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt van de vreemdeling.

N.B.N.B.N.B.N.B. Indien de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd wordt ingewilligd, wordt het verblijfsdocument conform de hoofdregel
uitgereikt door de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of
verblijfplaats heeft. Deze wijst de vreemdeling op de rechten die voortvloeien uit de
daarop vermelde informatie omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt van de
vreemdeling.

c) In de situatie dat de vreemdeling in afwachting is van een beslissing op een
aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde
tijd, bedoeld in artikel 20 van de Vreemdelingenwet.

In afwijking van de hoofdregel vermeld onder “a” wordt het document of de
schriftelijke verklaring in deze situatie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) verstrekt. Ter verkrijging van dit bescheid rechtmatig verblijf dient de
vreemdeling zich uitsluitend vooraf telefonisch aan te melden bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) via het landelijk telefoonnummer 0900-1234561 (€0,10
p.m.). Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Vervolgens bepaalt een medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) de tijd en de locatie waar het bescheid rechtmatig verblijf kan worden
verkregen.

De medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wijst de
vreemdeling op de rechten die voortvloeien uit de daarop vermelde informatie
omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt van de vreemdeling.

d) In de situatie dat aan de vreemdeling een verblijfsvergunning regulier voor
onbepaalde tijd is verleend, als bedoeld in artikel 20 van de Vreemdelingenwet.

Het document of de schriftelijke verklaring wordt verstrekt door de burgemeester van
de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

De burgemeester wijst de vreemdeling op de rechten die voortvloeien uit de daarop
vermelde informatie omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt van de vreemdeling.
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e) In de situatie dat de vreemdeling in afwachting is van een beslissing op een
aanvraag tot het wijzigen van de verblijfsvergunning, dan wel in de situatie dat de
aanvraag tot het wijzigen van de verblijfsvergunning is ingewilligd.

Het document of de schriftelijke verklaring wordt verstrekt door de burgemeester van
de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

De burgemeester wijst de vreemdeling op de rechten die voortvloeien uit de daarop
vermelde informatie omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt van de vreemdeling.

f) In de situatie dat de vreemdeling in afwachting is van een beslissing op een
aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd.

In afwijking van de hoofdregel vermeld onder “a” wordt het document of de
schriftelijke verklaring in deze situatie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) verstrekt. Ter verkrijging van dit bescheid rechtmatig verblijf dient de
vreemdeling zich uitsluitend vooraf telefonisch aan te melden bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) via het landelijk telefoonnummer 0900-1234561 (€0,10
p.m.). Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Vervolgens bepaalt een medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) de tijd en de locatie waar het bescheid rechtmatig verblijf kan worden
verkregen.

De medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wijst de
vreemdeling op de rechten die voortvloeien uit de daarop vermelde informatie
omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt van de vreemdeling.

g) In de situatie dat de geldigheidsduur van de aan de vreemdeling verleende
verblijfsvergunning regulier wordt verlengd.

Het document of de schriftelijke verklaring wordt verstrekt door de burgemeester van
de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

De burgemeester wijst de vreemdeling op de rechten die voortvloeien uit de daarop
vermelde informatie omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt van de vreemdeling.

h) In de situatie dat de vreemdeling in afwachting is van een beslissing op een
bezwaarschrift of een beroepschrift én uitzetting gedurende deze periode
achterwege dient te blijven.

In afwijking van de hoofdregel vermeld onder “a” wordt het document of de
schriftelijke verklaring in deze situatie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) verstrekt. Ter verkrijging van dit bescheid rechtmatig verblijf dient de
vreemdeling zich uitsluitend vooraf telefonisch aan te melden bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) via het landelijk telefoonnummer 0900-1234561 (€0,10
p.m.). Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Vervolgens bepaalt een medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) de tijd en de locatie waar het bescheid rechtmatig verblijf kan worden
verkregen.

De medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wijst de
vreemdeling op de rechten die voortvloeien uit de daarop vermelde informatie
omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt van de vreemdeling.

i) In de situatie dat de vreemdeling in de vrije termijn als bedoeld in artikel 12 van
de Vreemdelingenwet hier te lande verblijft.

Het document of de schriftelijke verklaring wordt verstrekt door de burgemeester van
de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.
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De burgemeester wijst de vreemdeling op de rechten die voortvloeien uit de daarop
vermelde informatie omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt van de vreemdeling.

j) In de situatie dat uitzetting van de vreemdeling ingevolge artikel 64 van de
Vreemdelingenwet gelet op zijn gezondheidstoestand of die van één van zijn
gezinsleden achterwege dient te blijven.

Er kan hierbij een tweetal situaties worden onderscheiden:

1. De vreemdeling heeft een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning
regulier ingediend en nog voordat de voorbereiding van de uitzetting is
aangevangen is reeds bekend dat de vreemdeling vanwege zijn
gezondheidstoestand niet uitgezet zal kunnen worden.

Hierbij zij met nadruk vermeld dat de vraag of uitzetting op grond van artikel 64
Vreemdelingenwet achterwege moet blijven, zich niet eerder kan voordoen dan
vanaf het moment waarop een uitzetting ingevolge de Vreemdelingenwet zou
kunnen plaatsvinden. Derhalve kan geen beroep op artikel 64 van de
Vreemdelingenwet worden gedaan indien de vreemdeling rechtmatig verblijf
heeft ingevolge artikel 8 Vreemdelingenwet. Wanneer de vreemdeling zich bij
voorbeeld in de situatie bevindt dat hij de beslissing op een bezwaarschrift
gericht tegen de afwijzing een verblijfsvergunning regulier te verlenen, in
Nederland mag afwachten, is artikel 64 Vreemdelingenwet nog niet aan de orde.
Wanneer de vreemdeling zich daarentegen in de situatie bevindt waarin de
werking van een besluit tot afwijzing van een aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd niet (langer) is opgeschort, is een
beroep op artikel 64 Vreemdelingenwet mogelijk, ongeacht de vraag of de
uitzetting daadwerkelijk aan de orde is.

In afwijking van de hoofdregel vermeld onder “a” wordt het document of de
schriftelijke verklaring in deze situatie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) verstrekt. Ter verkrijging van dit bescheid rechtmatig verblijf dient de
vreemdeling zich uitsluitend vooraf telefonisch aan te melden bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) via het landelijk telefoonnummer 0900-1234561 (€0,10
p.m.). Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Vervolgens bepaalt een medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) de tijd en de locatie waar het bescheid rechtmatig verblijf kan worden
verkregen.

De medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wijst de
vreemdeling op de rechten die voortvloeien uit de daarop vermelde informatie
omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt van de vreemdeling.

2. De vreemdeling heeft hetzij nimmer een aanvraag ingediend, hetzij de politie is
reeds met uitzettingshandelingen begonnen alvorens blijkt dat de
gezondheidstoestand van de vreemdeling zich verzet tegen zijn uitzetting.

In afwijking van de hoofdregel onder “a” verstrekt de korpschef aan de vreemdeling
het document of de schriftelijke verklaring, waaruit het rechtmatig verblijf gedurende
de periode waarin uitzetting van de vreemdeling achterwege blijft ingevolge artikel
64 van de Vreemdelingenwet.

De korpschef wijst de vreemdeling op de rechten die voortvloeien uit de daarop
vermelde informatie omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt van de vreemdeling”.
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Paragraaf B1/2.1.4.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
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“2.1.4.1 Eerste verblijfsaanvaarding

Verschillende arbeidsmarktaantekeningen
Per hoofdstuk zal hier nader op worden ingegaan.

Op het document waaruit het rechtmatig verblijf blijkt, kunnen verschillende
arbeidsmarktaantekeningen worden geplaatst. Voor de vreemdeling is het van groot
belang dat de juiste arbeidsmarktaantekening zo spoedig mogelijk wordt geplaatst
op zijn document waaruit het rechtmatig verblijf blijkt. Een verkeerde aantekening
kan immers grote gevolgen hebben voor zijn mogelijkheden om arbeid te verrichten.
Het is van belang dat de vreemdeling wordt gewezen op de rechten die voortvloeien
uit deze aantekening.

Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist
De vreemdeling is met deze aantekening volledig vrij op de arbeidsmarkt. Dit
betekent dat hij dit recht behoudt gedurende de aanvraag om verlenging van de
geldigheidsduur of tijdens de bezwaar- of beroepsprocedure. Wanneer de beperking
wijzigt waaronder de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aan hem is verleend,
blijft de arbeidsmarktaantekening ongewijzigd (bijv. indien de beperking van een
verblijfsvergunning bij Nederlandse echtgenoot wijzigt in een verblijfsvergunning
voor studie).

EU/EER-onderdanen en Zwitserse onderdanen en gemeenschapsonderdanen
mogen op grond van het EG-Verdrag of de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat vrij in Nederland werken. Daarom hebben
zij per definitie recht op deze arbeidsmarktaantekening op hun document waaruit
het rechtmatig verblijf blijkt. Deze aantekening is met name van belang voor
gemeenschapsonderdanen, die geen EU/EER-onderdaan of Zwitsers onderdaan zijn.
EU/EER-onderdanen en Zwitserse onderdanen kunnen immers aan de hand van
hun paspoort of identiteitsbewijs aantonen dat zij vrij toegang hebben tot de
arbeidsmarkt (zie ook B10 Vreemdelingencirculaire).

Arbeid uitsluitend toegestaan indien werkgever beschikt over TWV
De vreemdeling heeft hiermee een beperkt recht om zich op de arbeidsmarkt te
begeven. Slechts indien zijn (feitelijke) werkgever beschikt over een
tewerkstellingsvergunning ten behoeve van zijn tewerkstelling is het de vreemdeling
toegestaan om arbeid te verrichten (bijvoorbeeld vreemdelingen die in het kader van
het verrichten van arbeid in loondienst tot Nederland worden toegelaten alsmede
hun gezinsleden krijgen deze aantekening). Deze aantekening kan echter wijzigen.

Indien de vreemdeling gedurende een ononderbroken tijdvak van drie jaar heeft
beschikt over een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met deze aantekening, heeft
hij recht op de aantekening ‘arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist’.

Specifieke arbeid toegestaan mits werkgever beschikt over TWV; andere arbeid niet
toegestaan
De vreemdeling met deze aantekening kan zich slechts op een specifiek omschreven
deel van de arbeidsmarkt begeven onder de voorwaarde dat zijn (feitelijke)
werkgever beschikt over een tewerkstellingsvergunning ten behoeve van zijn
tewerkstelling. Het is niet toegestaan om andere arbeid te verrichten dan de arbeid
waarvoor toestemming is verleend (bijvoorbeeld vreemdelingen aan wie een
verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid in loondienst aan boord van een
Nederlands zeeschip is verleend).

Arbeid en asielzoekers
Op basis van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen van de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het aan asielzoekers toegestaan om, op
beperkte schaal, tijdens de asielprocedure arbeid te verrichten.
Bij en krachtens dit Besluit worden regels gegeven omtrent de vraag aan wie het is
toegestaan arbeid te verrichten, de hoeveelheid arbeid die mag worden verricht en
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hoe een tewerkstellingsvergunning dient te worden aangevraagd.

Arbeid niet toegestaan
Het is de vreemdeling niet toegestaan arbeid in Nederland te verrichten
(bijvoorbeeld vreemdelingen aan wie een verblijfsvergunning onder een beperking
genoemd in B9 Vreemdelingencirculaire of verband houdende met verblijf als au pair
is verleend).”

11111111

Paragraaf B1/2.1.4.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“2.1.4.2 Voortgezet verblijf

Continueren van de vrije toegang tot de arbeidsmarkt
Op 5 december 1997 is het besluit van 14 november 1997 (Stb. 1997, 583) tot wijziging
van het koninklijk besluit van 23 augustus 1995 ter uitvoering van de Wet arbeid
vreemdelingen (Stb. 406) in werking getreden. Dit besluit heeft betrekking op
vreemdelingen die op grond van hun (eerdere) verblijfsrecht vrij tot de Nederlandse
arbeidsmarkt zijn toegelaten. Zij behouden hun vrije toegang tot de Nederlandse
arbeidsmarkt, zolang zij de beslissing op hun aanvraag om (voortgezet) verblijf met
instemming van de Minister van Justitie in Nederland mogen afwachten.

De achtergrond van dit besluit is gelegen in de ongewenste gevolgen die de voorheen
geldende regeling bleek te hebben. In die situatie zouden werkgevers een
tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen en bij weigering daarvan de
vreemdeling moeten ontslaan, terwijl de vreemdeling nadien weer het recht op vrije
toegang tot de arbeidsmarkt zou (kunnen) verkrijgen. Ook uit oogpunt van het
algemeen belang is het te verkiezen dat vreemdelingen, aan wie mogelijk voortgezet
verblijf wordt toegestaan, beschikken over een werkkring waarmee zij in hun
onderhoud (blijven) voorzien.

Het besluit van 14 november 1997 heeft uitdrukkelijk géén betrekking op
vreemdelingen:

- die voor het verrichten van arbeid in loondienst in het bezit dienen te zijn
van een tewerkstellingsvergunning; of

- aan wie het verrichten van arbeid niet is toegestaan.

Bij vreemdelingen, die onder de werking van dit besluit vallen, dient in het paspoort
of vergelijkbaar identiteitsdocument een sticker voor verblijfsaantekeningen model
M77 te worden aangebracht, met de aantekening ‘Arbeid vrij toegestaan; TWV niet
vereist’. Het is van belang dat de vreemdeling wordt gewezen op de rechten die
voortvloeien uit deze aantekening.

Het is niet nodig dat de vreemdeling al in het bezit was van een werkkring. Deze
werkkring kan namelijk ook op een later tijdstip gevonden worden. De vreemdeling
dient echter zelf actief werk te zoeken, omdat bemiddeling via een arbeidsbureau in
deze periode niet is toegestaan.

Uit het feit dat een vreemdeling in het bezit is van de hier bedoelde
arbeidsmarktaantekening kan echter niet worden afgeleid dat met zijn voortgezet
verblijf een wezenlijk Nederlands belang in de zin van de Vreemdelingenwet wordt
gediend op grond waarvan opnieuw verblijf zou moeten worden toegestaan.”

12121212

Paragraaf B1/2.1.7.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
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“2.1.7.1 Voorschriften tot het stellen van zekerheid

Aan de verblijfsvergunning kunnen voorschriften tot het stellen van zekerheid
worden verbonden. Met een voorschrift tot het stellen van zekerheid aan een
verblijfsvergunning wordt op zich niet voldaan aan de algemene voorwaarde dat over
voldoende middelen van bestaan moet worden beschikt. Het stellen van zekerheid
ingevolge een voorschrift verbonden aan een verblijfsvergunning, moet in die zin
worden onderscheiden van het stellen van zekerheid in verband met de vrije termijn.

Voorschriften tot het stellen van zekerheid worden niet verbonden aan verstrekking
van een document waaruit het rechtmatig verblijf blijkt, in geval van vreemdelingen
die behoren tot een van de in artikel 8, aanhef en onder e, Vreemdelingenwet
genoemde categorie verblijfsgerechtigden (zie B10).

In de betreffende materiehoofdstukken (B2 en verder) wordt telkens aangegeven of
en zo ja welke voorschriften aan de verblijfsvergunning worden verbonden.

Het deponeren van een passagebiljet
Aan de verblijfsvergunning kan als voorschrift worden verbonden het deponeren van
een passagebiljet, voor de reis naar een plaats buiten Nederland waar toelating van
de vreemdeling is gewaarborgd.

In verband met de beperkte geldigheidsduur van passagebiljetten wordt van deze
mogelijkheid slechts gebruik gemaakt ten aanzien van vreemdelingen die een verblijf
beogen van korter dan één jaar. De duur waarvoor de verblijfsvergunning wordt
verleend, is in deze gevallen steeds korter dan de geldigheidsduur van het
passagebiljet. De vreemdeling wordt geacht aan dit voorschrift te hebben voldaan,
indien hij reeds in verband met verblijf in de vrije termijn een passagebiljet heeft
gedeponeerd dat geldig is tot na het verstrijken van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning.

Procedure deponeren passagebiljet

Indien het deponeren van een passagebiljet als voorschrift aan een
verblijfsvergunning regulier wordt verbonden - en het biljet is niet reeds
gedeponeerd in verband met verblijf in de vrije termijn - dient het alsnog te worden
gedeponeerd bij één van de visumloketten, welke door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) zijn ingericht in Rijswijk en Zwolle. Afhankelijk van de
woon- of verblijfplaats van de vreemdeling stelt de medewerker van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND) middels een kopie van de beschikking hetzij het
visumloket in Rijswijk, hetzij het visumloket in Zwolle, op de hoogte van het feit dat
aan de verblijfsvergunning een dergelijk voorschrift is verbonden. De vreemdeling
ontvangt vervolgens een schriftelijke uitnodiging van het betreffende visumloket om
het passagebiljet aldaar in persoon te deponeren. Ten bewijze van het feit dat het
passagebiljet is gedeponeerd ontvangt de vreemdeling een ontvangstbewijs. Het
visumloket bericht vervolgens de medewerker dat het biljet is gedeponeerd.

Procedure teruggave passagebiljet

Teruggave van het passagebiljet geschiedt bij één van de visumloketten. Hiertoe zal
de vreemdeling schriftelijk worden opgeroepen teneinde het passagebiljet in persoon
in ontvangst te nemen. Bij de teruggave van het passagebiljet tekent de vreemdeling
een ontvangstbewijs, ten bewijze van het feit dat het biljet aan hem is geretourneerd.

Het deponeren van een waarborgsom
Van de mogelijkheid aan de verblijfsvergunning een voorschrift te verbinden tot het
deponeren van een waarborgsom voor de kosten van de reis naar een plaats buiten
Nederland waar toelating van de vreemdeling is gewaarborgd, wordt in beginsel geen
gebruik gemaakt.
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Regels voor het in ontvangst nemen, het beheer en de teruggave van
waarborgsommen worden gegeven in artikel 3.8 tm 3.11 Vreemdelingenbesluit.

Art. 3.8 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.8 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.8 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.8 Vreemdelingenbesluit:
De waarborgsom, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, onder a, wordt gedeponeerd bij
De Minister.

Art. 3.9 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.9 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.9 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.9 Vreemdelingenbesluit:
1.1.1.1. De waarborgsom, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, onder a, wordt in ieder geval
door Onze Minister aan de rechthebbende teruggegeven:

a. a. a. a. zodra de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, of het
desbetreffende voorschrift, is ingetrokken, dan wel de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning is verstreken;

b. b. b. b. zodra aan de vreemdeling de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, bedoeld in
artikel 20 van de Wet, is verleend;

c. c. c. c. zodra de vreemdeling Nederlander wordt of krachtens enige wet als Nederlander
moet worden behandeld;

d.d.d.d.bij overlijden van de vreemdeling, dan wel

e.e.e.e.uiterlijk vijf jaar nadat de waarborgsom is gestort.

2. 2. 2. 2. Indien een waarborgsom wordt teruggegeven wegens het intrekken of het
verstrijken van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, bedoeld in het eerste
lid, onder a, vindt de teruggave plaats met aftrek van de door de overheid gemaakte
of te maken kosten, verbonden aan de reis van de vreemdeling naar een plaats buiten
Nederland waar zijn toegang is gewaarborgd.

Art. 3.10 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.10 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.10 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.10 Vreemdelingenbesluit:
1. 1. 1. 1. Onze Minister berekent rente over waarborgsommen, gedeponeerd krachtens
artikel 3.7, eerste lid, onder a.

2. 2. 2. 2. De rente wordt berekend vanaf het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de
waarborgsom is gestort. Over het kalenderjaar waarin de waarborgsom is
gedeponeerd, wordt geen rente vergoed. Bij de berekening van de termijn waarover
rente wordt vergoed, wordt het kalenderjaar waarin de waarborgsom wordt
terugbetaald als vol jaar meegeteld.

Art. 3.11 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.11 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.11 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.11 Vreemdelingenbesluit:
De waarborgsom wordt teruggegeven en de rente wordt uitbetaald zo spoedig
mogelijk nadat één van de in artikel 3.9, eerste lid, genoemde gronden zich voordoet.

De uitvoering van de vorenstaande regels geschiedt als volgt.

Procedure deponeren waarborgsom

Indien het deponeren van een waarborgsom als voorschrift aan een
verblijfsvergunning wordt verbonden, informeert de medewerker van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND) de afdeling Financieel Beheer van het hoofdkantoor van
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Rijswijk hiervan middels een kopie
van de beschikking.

Vervolgens wordt een factuur vervaardigd die aan de vreemdeling wordt
toegezonden. De vreemdeling krijgt de gelegenheid om binnen vier weken het op de
factuur vermelde bedrag te voldoen. Indien hij na ommekomst van deze periode het
bedrag nog niet heeft betaald, wordt hem een aanmaning toegezonden om het
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bedrag alsnog binnen twee weken te betalen. Deze aanmaning geldt als het bieden
van gelegenheid tot herstel van verzuim. Het bedrag kan overigens zowel per bank
als per giro worden voldaan.

De vreemdeling ontvangt na betaling een bevestiging. De betreffende medewerker
van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wordt eveneens op de hoogte
gesteld van het feit dat de waarborgsom is gedeponeerd.

Procedure teruggave van de waarborgsom

Indien de vreemdeling zich in Nederland bevindt, vindt de terugbetaling van de
waarborgsom en de uitbetaling van de toekomende rente bij voorschot plaats door
de Minister. Het bedrag wordt door de afdeling Financieel Beheer van het
hoofdkantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te Rijswijk gestort op
het aldaar bekende bank- of girorekeningnummer van de vreemdeling. De
vreemdeling wordt tevens bij brief bericht dat het bedrag is teruggestort.

Het wijzigen of opheffen van een voorschrift tot het stellen van zekerheid
Een aanvraag om wijziging of opheffing van het aan de verblijfsvergunning
verbonden voorschrift tot het stellen van zekerheid komt voor inwilliging in
aanmerking, indien op andere wijze zekerheid wordt gesteld of indien de redenen die
hebben geleid tot het verbinden van het voorschrift aan de vergunning zijn vervallen.

Het sluiten van een ziektekostenverzekering
De vreemdeling moet door middel van een schriftelijk bewijsstuk aantonen dat hij
voldoende tegen ziektekosten verzekerd is.

Een voorschrift tot het voldoende verzekerd zijn tegen ziektekosten (met inbegrip
van de kosten verbonden aan opname en verpleging in een sanatorium of
psychiatrische inrichting) wordt aan de verblijfsvergunning verbonden, tenzij de
vreemdeling reeds verplicht verzekerd is krachtens de Ziekenfondswet.”
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Paragraaf B1/2.2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“2.2.1 “2.2.1 “2.2.1 “2.2.1 Mvv-vereisteMvv-vereisteMvv-vereisteMvv-vereiste

Ingevolge artikel 16, eerste lid, onder a, Vreemdelingenwet kan een aanvraag tot het
verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14
Vreemdelingenwet worden afgewezen indien de vreemdeling niet beschikt over een
geldige machtiging tot voorlopig verblijf die overeenkomt met het verblijfsdoel
waarvoor de verblijfsvergunning is aangevraagd. Als hoofdregel schrijft artikel 3.71
Vreemdelingenbesluit voor dat de aanvraag tot het verlenen van de
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 Vreemdelingenwet
wordt afgewezen, indien de vreemdeling niet beschikt over een geldige machtiging
tot voorlopig verblijf.

Alleen de aanvraag tot het verlenen van een reguliere verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd, als bedoeld in artikel 14 Vreemdelingenwet kan worden afgewezen op
grond van het ontbreken van een machtiging tot voorlopig verblijf. Dat betekent dat
het ontbreken van een machtiging tot voorlopig verblijf geen betekenis heeft voor de
beoordeling van de volgende aanvragen:

- aanvragen tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor
onbepaalde tijd (artikel 20 Vreemdelingenwet);
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- een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (artikel 28
Vreemdelingenwet);

- een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd (artikel 33
Vreemdelingenwet).

Het ontbreken van een machtiging tot voorlopig verblijf is evenmin van betekenis bij
de vraag of een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd aan de volgende
categorieën ambtshalve verleend kan worden:

- aan de alleenstaande minderjarige asielzoeker (zie C);

- de vreemdeling die buiten zijn schuld Nederland niet kan verlaten (zie C);

- de asielzoeker die drie jaren in procedure is (zie C).

In artikel 17, eerste lid, Vreemdelingenwet is een aantal categorieën vreemdelingen
vrijgesteld van het mvv-vereiste (zie B1/1.2.1). Artikel 17, eerste lid, onder g,
Vreemdelingenwet voorziet in de mogelijkheid om bij algemene maatregel van
bestuur andere categorieën vreemdelingen van het wettelijk mvv-vereiste vrij te
stellen. Deze vrijstellingen zijn neergelegd in artikel 3.71, tweede lid,
Vreemdelingenbesluit (zie B1/1.2.2). Uit het stelsel van de Vreemdelingenwet en het
Vreemdelingenbesluit volgt dat het mvv-vereiste alleen van belang is bij de aanvraag
om eerste verblijfsaanvaarding en dat de aanvraag die in redelijkheid moet worden
aangemerkt als een aanvraag om voortgezet verblijf niet wegens het ontbreken van
een machtiging tot voorlopig verblijf wordt afgewezen (zie B1/1.2.3).

Ten slotte is in het vierde lid van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit voorzien in een
hardheidsclausule. Ook indien de vreemdeling niet beschikt over een geldige
machtiging tot voorlopig verblijf en niet behoort tot een van de vrijgestelde
categorieën is het mogelijk dat de aanvraag niet wordt afgewezen op het enkele feit
dat de vreemdeling niet beschikt over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf,
indien de toepassing van het mvv-vereiste naar het oordeel van de Minister zal leiden
tot een onbillijkheid van overwegende aard (zie B1/1.2.2).

De vreemdeling die zich erop beroept dat het toepassen van het mvv-vereiste ten
aanzien van hem leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, zal dit beroep op
de zogeheten hardheidsclausule reeds bij het indienen van de aanvraag om verlening
van een verblijfsvergunning regulier moeten motiveren en zo veel als mogelijk met
bewijsstukken onderbouwen. Het aanvraagformulier model M35-A vervult hierin een
rol in die zin dat het de vreemdeling erop attendeert dat er sprake kan zijn van
bijzondere en individuele omstandigheden, op grond waarvan het van de
vreemdeling niet kan worden verwacht dat hij een aanvraag tot afgifte van een
machtiging tot voorlopig verblijf in het land van herkomst indient. Middels het
aanvraagformulier wordt de vreemdeling verzocht het beroep op deze bijzondere en
individuele omstandigheden reeds bij het indienen van de aanvraag zoveel mogelijk
middels bewijsstukken en documenten te onderbouwen. Indien het beroep op de
hardheidsclausule bij het indienen van de aanvraag niet of niet afdoende middels
bescheiden dan wel anderszins is onderbouwd wordt de vreemdeling door de
Minister in de gelegenheid gesteld het beroep alsnog (nader) te onderbouwen.
Hiertoe wordt de vreemdeling in beginsel een termijn van twee weken gegund.

Het is – net als onder de werking van artikel 16 a Vreemdelingenwet (oud) – de
bedoeling dat van de bevoegdheid tot toepassing van de hardheidsclausule over te
gaan alleen gebruik wordt gemaakt in zeer bijzondere gevallen. Onder de
Vreemdelingenwet is het wel mogelijk om categorieën vreemdelingen onder de
werking van de hardheidsclausule te brengen.
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Er is in ieder geval geen sprake van een zeer bijzonder geval, indien betrokkene:

a. stelt dat aan een of meer vrijstellingsvereisten slechts op een onderdeel niet is
voldaan;

b. stelt dat aan alle voorwaarden voor verlening van de verblijfsvergunning voor het
gestelde verblijfsdoel is voldaan, afgezien van het mvv-vereiste;

c. het beroep niet heeft gemotiveerd;

d. het gemotiveerde beroep – hoewel mogelijk – niet met relevante stukken heeft
onderbouwd binnen een daartoe gestelde termijn;

e. asielgerelateerde gronden aanvoert (dergelijke gronden worden alleen in het kader
van een asielaanvraag beoordeeld);

f. als asielzoeker is uitgeprocedeerd;

g. stelt dat terugkeer naar het land van herkomst redelijkerwijs niet kan worden
verlangd en dat – hoewel mogelijk – niet binnen een daartoe gestelde termijn met
stukken heeft onderbouwd;

h. aangeeft dat noodzakelijke, medische behandeling aan terugkeer – teneinde een
machtiging tot voorlopig verblijf te verkrijgen – naar het land van herkomst in de weg
staat, maar niet heeft aangetoond dat sprake is van een medische noodsituatie;

i. niet ontoerekenbaar, niet-tijdig en na afloop van een redelijke termijn – meer dan
zes maanden na afloop van een eerder verleende verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd – om verlenging of wijziging ervan of om verlening van een verblijfsvergunning
heeft gevraagd.

Dat een aantal categorieën is vrijgesteld van het bezit van een geldige machtiging tot
voorlopig verblijf, betekent slechts dat de aanvraag niet wordt afgewezen wegens het
enkele ontbreken van een machtiging tot voorlopig verblijf. Het betekent niet dat
vreemdelingen die tot deze categorie behoren, geen machtiging tot voorlopig verblijf
kunnen aanvragen. Indien een vreemdeling die behoort tot een van de hieronder
genoemde (van het mvv-vereiste vrijgestelde) categorieën een aanvraag tot afgifte
van een machtiging tot voorlopig verblijf indient, wordt die aanvraag uiteraard in
behandeling genomen.”
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Paragraaf B1/2.2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

““““2.2.2 Geldig document voor grensoverschrijding2.2.2 Geldig document voor grensoverschrijding2.2.2 Geldig document voor grensoverschrijding2.2.2 Geldig document voor grensoverschrijding

Als hoofdregel geldt dat iedere vreemdeling in het bezit dient te zijn van een geldig
document voor grensoverschrijding. Uit het document blijken de identiteit van de
vreemdeling en diens relatie tot het land van afgifte van dat document. Veelal blijkt
uit het document ook de nationaliteit van de vreemdeling. Voorts kan het document
inzicht geven in de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling in het land van
afgifte dat verplicht is tot terugname van de houder van het document. Het vereiste
dient derhalve verschillende doelen, zoals de vaststelling van de identiteit en
nationaliteit van de vreemdeling, het toezicht op in Nederland verblijvende
vreemdelingen, en in voorkomende gevallen de eventuele (toekomstige) uitzetting
van de vreemdeling. Indien een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
wordt verleend, is de geldigheidsduur daarvan altijd ten minste één maand korter
dan de termijn gedurende welke de vreemdeling op grond van een geldig document
voor grensoverschrijding kan terugkeren naar het land door welks autoriteiten het is
afgegeven.
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Het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding is een zelfstandige
voorwaarde, die geldt zowel voor de eerste verlening van de verblijfsvergunning
regulier als voor de verlenging en de wijziging van de verblijfsvergunning.

Van de bevoegdheid om een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd af te wijzen wegens het ontbreken van een geldig
document voor grensoverschrijding zal steeds gebruik worden gemaakt, behalve in
gevallen ten aanzien waarvan in het Vreemdelingenbesluit anders is bepaald (artikel
3.19, 3.72 en 3.83 Vreemdelingenbesluit) en met inachtneming van hetgeen hierna is
vermeld inzake het geven van een hersteltermijn (herstel verzuim).

Voor onderdanen van Somalië geldt een bijzondere regeling, die is vermeld aan het
slot van deze paragraaf.

Geldig document voor grensoverschrijding
In de meeste gevallen geldt als geldig document voor grensoverschrijding een geldig
nationaal paspoort dat door Nederland wordt erkend.

Er zijn gevallen bekend waarin op (al dan niet schriftelijk) verzoek van de
vreemdeling of van een familielid een paspoort wordt toegezonden zonder dat de
beoogde houder zich in persoon voor de autoriteiten heeft moeten melden.
Aangezien in deze gevallen geen deugdelijke toetsing van de identiteit van de
betrokken vreemdeling heeft plaatsgevonden, worden deze zogenoemde blanco
paspoorten niet aangemerkt als geldig document voor grensoverschrijding.

Herstel verzuim
Bij de aanvraag tot het verlenen, verlengen of wijzigen van de reguliere
verblijfsvergunning legt de vreemdeling in persoon in ieder geval een geldig
document voor grensoverschrijding over (artikel 3.102, eerste lid,
Vreemdelingenbesluit). Indien de vreemdeling bij de aanvraag geen geldig document
voor grensoverschrijding overlegt, wordt hij in de gelegenheid gesteld gedurende een
redelijke termijn de aanvraag aan te vullen voordat daarop wordt beslist.

De redelijke termijn bedraagt in beginsel vier weken. Een kortere termijn kan echter
worden gesteld, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld
indien de vreemdeling binnen een kortere periode een geldig document kan
overleggen, ter fine van uitzetting in bewaring is gesteld, of het een herhaalde
aanvraag betreft.

Gedurende deze periode kan de vreemdeling alsnog een geldig document voor
grensoverschrijding overleggen. Ook kan hij nader onderbouwen dat hij vanwege de
regering van het land waarvan hij onderdaan is, niet of niet meer in het bezit kan
worden gesteld van een geldig document voor grensoverschrijding, en daarbij
aanvullende gegevens en bescheiden over zijn identiteit en nationaliteit overleggen.
In deze periode wordt de beslistermijn met toepassing van artikel 4:15 Algemene wet
bestuursrecht opgeschort. Als de vreemdeling na die redelijke termijn geen geldig
document voor grensoverschrijding heeft overgelegd, wordt de aanvraag afgewezen,
tenzij artikel 3.72 of 3.83 Vreemdelingenbesluit van toepassing is.

Eerste verblijfsaanvaarding
Ingevolge artikel 16, eerste lid, aanhef en onder b, Vreemdelingenwet kan een
aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
worden afgewezen indien de vreemdeling niet beschikt over een geldig document
voor grensoverschrijding.
Ingevolge artikel 16, tweede lid, Vreemdelingenwet kunnen bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de toepassing van deze
grond.

Vrijstelling
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Art. 3.72 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.72 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.72 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.72 Vreemdelingenbesluit:
Een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld
in artikel 14 van de Wet, wordt niet op grond van artikel 16, eerste lid, onder b, van de
Wet afgewezen, indien de vreemdeling naar het oordeel van Onze Minister heeft
aangetoond dat hij vanwege de regering van het land waarvan hij onderdaan is, niet
of niet meer in het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding kan
worden gesteld.

Beleidsregel: De aanvraag wordt afgewezen indien de vreemdeling niet beschikt over
een geldig document voor grensoverschrijding, tenzij de vreemdeling aantoont dat
hij vanwege de regering van het land waarvan hij onderdaan is niet of niet meer in
het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding kan worden gesteld.

De vreemdeling, die zich er op beroept dat hij vanwege de regering van het land
waarvan hij onderdaan is, niet of niet meer in het bezit kan worden gesteld van een
geldig document voor grensoverschrijding, toont dat, voorzover redelijkerwijs
mogelijk, aan. Tevens verschaft hij (op andere wijze) voldoende inzicht in zijn
identiteit en nationaliteit. Zie artikel 3.102, derde lid, Vreemdelingenbesluit.

Het feit dat de vreemdeling vanwege de regering van het land waarvan hij onderdaan
is, niet of niet meer in het bezit kan worden gesteld van een geldig document voor
grensoverschrijding, wordt aangetoond aan de hand van een schriftelijke verklaring
van de autoriteiten van dat land, waarin gemotiveerd wordt aangegeven waarom de
vreemdeling niet in het bezit wordt gesteld van een geldig document voor
grensoverschrijding. Indien een dergelijke verklaring niet door de diplomatieke of
consulaire vertegenwoordiging in Nederland wordt afgegeven en de vreemdeling ook
overigens geen genoegzaam bewijs kan leveren, dient de vreemdeling in beginsel
naar zijn land van herkomst terug te reizen om daar de afgifte van een geldig
document voor grensoverschrijding te bewerkstelligen. Aan het vereiste bezit van een
geldig document voor grensoverschrijding wordt niet voorbijgegaan om de enkele
reden dat de vreemdeling daarvoor zijn militaire dienstplicht moet vervullen in het
land waarvan hij onderdaan is of de reis naar dat land bezwaarlijk vindt. Het
ondergaan van een medische behandeling in Nederland is op zichzelf evenmin
doorslaggevend.

Bijzondere categorieën
De aanvraag wordt niet afgewezen wegens het enkele ontbreken van een geldig
document voor grensoverschrijding, indien de aanvraag strekt tot het verlenen van
een verblijfsvergunning onder een beperking verband houdend met verblijf ter
adoptie of verblijf hangende het onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant
adoptiefouders (artikel 3.26, tweede lid, en 3.27, tweede lid, Vreemdelingenbesluit).
Voor gemeenschapsonderdanen, EU/EER-onderdanen en Zwitserse onderdanen
wordt verwezen naar B10 Vreemdelingencirculaire. Voor asielzoekers wordt
verwezen naar C Vreemdelingencirculaire.

Het paspoortvereiste geldt niet voor de verlening van de reguliere
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd onder een beperking die verband houdt met:

–verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld Nederland niet kan verlaten (zie C);

–verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling (zie C);

–het feit dat na drie jaren niet onherroepelijk is beslist op een asielaanvraag (zie C).

Deze verblijfsvergunningen worden niet op een daartoe strekkende aanvraag
verleend. Het vereiste bezit van een geldig document voor grensoverschrijding is
voor de ambtshalve verlening van die vergunningen niet van overeenkomstige
toepassing verklaard.
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Art. 3.6 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.6 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.6 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.6 Vreemdelingenbesluit:
De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, kan
slechts ambtshalve worden verleend onder een beperking verband houdend met:

a.verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken;

b.het feit dat na drie jaren niet onherroepelijk is beslist op een asielaanvraag, of

c.verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling.

Voortgezet verblijf
Ingevolge artikel 18, eerste lid, aanhef en onder b, Vreemdelingenwet kan een
aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd worden afgewezen indien de vreemdeling niet beschikt
over een geldig document voor grensoverschrijding. Ingevolge artikel 18, tweede lid,
Vreemdelingenwet kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels
worden gesteld over de toepassing van deze grond. Die regels zijn neergelegd in
artikel 3.83 Vreemdelingenbesluit.

Art. 3.83 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.83 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.83 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.83 Vreemdelingenbesluit:
De aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning
voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, wordt niet op grond van artikel
18, eerste lid, onder b, van de Wet afgewezen, indien de vreemdeling naar het oordeel
van Onze Minister heeft aangetoond dat hij vanwege de regering van het land
waarvan hij onderdaan is, niet of niet meer in het bezit van een geldig document
voor grensoverschrijding kan worden gesteld.

Hetgeen geldt voor het verlenen van de verblijfsvergunning geldt eveneens voor de
verlenging van de verblijfsvergunning. Ook indien eerder bij de verlening van een
verblijfsvergunning het ontbreken van een geldig document voor
grensoverschrijding niet is tegengeworpen, dient bij de aanvraag tot het wijzigen of
het verlengen van de geldigheidsduur te worden beoordeeld of de vreemdeling in het
bezit kan worden gesteld van een geldig document voor grensoverschrijding of
daarvan kan worden vrijgesteld. Er kan immers sprake zijn van wijziging van
omstandigheden, waardoor de aanvankelijke reden om het ontbreken van een geldig
document voor grensoverschrijding niet tegen te werpen niet langer geldt.

Intrekking
Ingevolge artikel 19 Vreemdelingenwet kan de verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd niet worden ingetrokken op deze grond.

Onderdanen van Somalië
Er is in Somalië geen internationaal erkend centraal gezag. Op die grond worden
Somalische autoriteiten en door hen uitgegeven documenten, waaronder
documenten voor grensoverschrijding, door Nederland niet erkend.

Ten aanzien van onderdanen van Somalië wordt in het algemeen gesteld dat zij
geacht worden te hebben aangetoond dat zij vanwege de regering van het land
waarvan zij onderdaan zijn niet of niet meer in het bezit kunnen worden gesteld van
een geldig document voor grensoverschrijding, een en ander in de zin van de
artikelen 3.19, 3.72 en 3.83 van het Vreemdelingenbesluit 2000.

Indien de situatie in Somalië zich wijzigt met betrekking tot een internationaal
erkend centraal gezag, zal opnieuw worden bezien of er nog steeds aanleiding
bestaat om ten aanzien van onderdanen van Somalië in het algemeen te stellen dat
zij hebben aangetoond dat zij vanwege de regering van het land waarvan zij
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onderdaan zijn niet of niet meer in het bezit kunnen worden gesteld van een geldig
document voor grensoverschrijding.

Niettemin zal van vreemdelingen die stellen Somalisch onderdaan te zijn, worden
verlangd dat zij op andere wijze aantonen dat zij de gestelde identiteit en
nationaliteit bezitten.

De vreemdeling die stelt Somalisch onderdaan te zijn dient daartoe de documenten
waarover hij of zij wel de beschikking heeft, waaronder ook niet voor erkenning in
aanmerking komende documenten (Somalisch paspoort, identiteitsbewijs,
geboortebewijs e.d.), dadelijk bij de aanvraag tot het verlenen van de machtiging tot
voorlopig verblijf over te leggen aan de Nederlandse vertegenwoordiging in het
buitenland, opdat daarvan een kopie kan worden gemaakt met het oog op een
eventuele terugkeer. De Nederlandse vertegenwoordiging zendt van bedoelde kopie
een exemplaar naar de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon-
of verblijfplaats beoogt. Bij het indienen van de aanvraag om verlening van een
verblijfsvergunning regulier dient de vreemdeling de originele documenten te tonen
aan de burgemeester.
De vreemdeling afkomstig uit Somalië wordt daarmee derhalve niet ontheven van de
verplichting zijn identiteit en nationaliteit door middel van documenten aan te
tonen.
Voorts worden identificerende vragen gesteld. In daarvoor in aanmerking komende
gevallen vindt DNA-onderzoek plaats om een gestelde afstammingsrelatie vast te
stellen, een en ander overeenkomstig B2/12.5 (bewijsnood) en B2/12.6 (toepassing
DNA-onderzoek).
Tevens wordt als voorwaarde gesteld dat door betrokkene een verklaring wordt
ondertekend in de eigen taal en het Nederlands waarin deze verklaart dat hij of zij de
gestelde identiteit en nationaliteit bezit.

Deze voorwaarden worden gesteld om een succesvolle intrekking van de verleende
verblijfsvergunning wegens onjuiste gegevens te bevorderen (fraudebestrijding), in
gevallen waarin later mocht blijken dat de betrokkene een andere identiteit of
nationaliteit bezit.

Indien de vreemdeling met inachtneming van het vorenstaande wordt vrijgesteld van
de verplichting te beschikken over een geldig document voor grensoverschrijding,
wordt deze in verband met de afgifte van de machtiging tot voorlopig verblijf door de
betreffende Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland in het bezit gesteld
van een laissez-passer.”
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Paragraaf B1/2.2.4.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“2.2.4.4 Ongewenstverklaring

Art. 6.5 Vreemdelingenbesluit:Art. 6.5 Vreemdelingenbesluit:Art. 6.5 Vreemdelingenbesluit:Art. 6.5 Vreemdelingenbesluit:
De vreemdeling kan op grond van artikel 67, eerste lid, onder b of c, van de Wet door
Onze Minister in ieder geval ongewenst worden verklaard indien:
a.a.a.a. het rechtmatige verblijf als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, van
de Wet, met toepassing van artikel 3.86, 3.87 of 3.98 wegens gevaar voor de openbare
orde of voor de nationale veiligheid is beëindigd, of

b.b.b.b. de vreemdeling, die geen rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, onder a
tot en met e, dan wel l, van de Wet, wegens een misdrijf bij rechterlijk gewijsde is
veroordeeld tot een of meer vrijheidsontnemende straffen of maatregelen, waarvan
de totale duur zes maanden of meer bedraagt, of

c.c.c.c. de vreemdeling, die geen rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, onder a
tot en met e, dan wel l, van de Wet, een gevaar vormt voor de nationale veiligheid.
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Algemene toelichting
Artikel 67, eerste lid, Vreemdelingenwet noemt een vijftal gronden voor
ongewenstverklaring. Artikel 6.5 Vreemdelingenbesluit geeft de gevallen aan waarin
in ieder geval tot ongewenstverklaring kan worden overgegaan.
Bij de toepassing van de ongewenstverklaring worden de persoonlijke belangen van
de vreemdeling zorgvuldig afgewogen tegen het algemene belang, dat uit een
oogpunt van openbare orde met de ongewenstverklaring is gediend.
Het betreft hier een administratieve maatregel die ten doel heeft bepaalde
vreemdelingen, aan wie het niet of niet langer is toegestaan in Nederland te
verblijven, uit ons land te weren.

Door de ongewenstverklaring wordt het verblijf in en illegale terugkeer naar
Nederland van de vreemdeling strafbaar. Een vreemdeling die in Nederland verblijft,
terwijl hij weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij tot ongewenste
vreemdeling is verklaard, maakt zich schuldig aan een misdrijf (artikel 197 WvS).

De ongewenstverklaring betekent tevens dat artikel 8 Vreemdelingenwet niet van
toepassing is op ongewenst verklaarde personen. Dit heeft tot gevolg dat deze
vreemdelingen - zolang de ongewenstverklaring van kracht blijft - niet gedurende de
'vrije termijn' in Nederland mogen verblijven en geen andere titel tot verblijf kunnen
verkrijgen. Dit betekent tevens dat in het kader van de grensbewaking aan deze
vreemdelingen de toegang tot het grondgebied zal worden geweigerd. Evenmin is het
hun toegestaan de behandeling van een aanvraag in Nederland af te wachten.

Toelichting artikel 67, eerste lid Vreemdelingenwet
Ad aAd aAd aAd a. Het betreft hier vreemdelingen die bij herhaling een bij de Vreemdelingenwet
strafbaar gesteld feit hebben begaan (zie artikel 108 Vreemdelingenwet). Er moet ter
zake een proces-verbaal zijn opgemaakt of sprake zijn van een transactie ter zake van
de gepleegde overtredingen om tot ongewenstverklaring over te kunnen gaan.
Het kan hier bijvoorbeeld betreffen overtredingen van de artikelen 4.37, 4.38 en 4.39
Vreemdelingenbesluit. Een vreemdeling die na zijn uitzetting wederom - in strijd met
de wettelijke bepalingen - hier te lande wordt aangetroffen dient te worden
gewaarschuwd dat, indien hij nogmaals op onwettige wijze Nederland binnenkomt,
zijn ongewenstverklaring zal worden voorgesteld. Van deze waarschuwing wordt een
aantekening in de vreemdelingenadministratie gemaakt.

Ad Ad Ad Ad bbbb. Het betreft hier vreemdelingen die rechtmatig in Nederland op grond van een
verblijfsvergunning verbleven en wier verblijf wegens inbreuk op de openbare orde is
beëindigd, bijvoorbeeld door een beslissing om de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning niet te verlengen of de verblijfsvergunning in te trekken. De
glijdende schaal (artikel 3.86 Vreemdelingenbesluit) is daarbij van toepassing. In alle
gevallen vergt verblijfsbeëindiging dat de sanctie onherroepelijk is geworden. Indien
de vreemdeling, binnen zes maanden nadat de geldigheidsduur van de verleende
vergunning is verstreken, een aanvraag heeft ingediend tot verlenging van de
verblijfsvergunning, is de glijdende schaal eveneens van toepassing.

Ad Ad Ad Ad c.c.c.c. Ten aanzien van deze grond tot ongewenstverklaring vallen twee categorieën te
onderscheiden:
-Ingevolge artikel 6.5, onder b Vreemdelingenbesluit kan tot ongewenstverklaring
worden overgegaan in geval van een veroordeling tot een gevangenisstraf of indien
een vrijheidsbenemende maatregel is opgelegd van (in totaal) zes maanden of meer
wegens een misdrijf. Het gaat hier dus om een categorie vreemdelingen die tot een
langdurige gevangenisstraf is veroordeeld of waarbij een langdurige
vrijheidsbenemende maatregel is opgelegd.
(Onder langdurig wordt in het beleid verstaan een periode van zes maanden of
langer, vergelijk B2/2.10)
-Daarnaast kan tot ongewenstverklaring op grond van artikel 67, eerste lid, onder c
Vreemdelingenwet worden overgegaan indien de vreemdeling bij herhaling is
veroordeeld tot een (korte) gevangenisstraf of maatregel of tot een taakstraf ter zake
van een misdrijf, dan wel een transactieaanbod heeft aanvaard. Het betreft hier
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vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland op grond van een
verblijfsvergunning verblijven en door het herhaald plegen van strafbare feiten
overlast veroorzaken. De vrijheidstraf of maatregel hoeft niet onherroepelijk te zijn
opgelegd.
Voor zover deze categorieën vreemdelingen een aanvraag hebben ingediend tot het
verlenen van een verblijfsvergunning of machtiging tot voorlopig verblijf, wordt die
aanvraag afgewezen. (B1/2.2.4.1)

Ad Ad Ad Ad d.d.d.d. Een vreemdeling die in één van de Benelux of Schengen lidstaten ongewenst is
verklaard, kan op een met redenen omkleed verzoek van een der lidstaten ook voor
de andere lidstaten ongewenst worden verklaard.

Ad Ad Ad Ad e.e.e.e. Een vreemdeling die buiten de rechtsmacht van Nederland een ernstig misdrijf
heeft begaan, kan in het belang van de internationale betrekkingen van Nederland
ongewenst worden verklaard. Hierbij kan worden gedacht aan de vreemdelingen van
wie het verblijf is geweigerd dan wel is beëindigd op grond van artikel 1F
Vluchtelingenverdrag.

Procedurele aspecten

Indienen van een voorstel strekkende tot ongewenstverklaring
Is de korpschef van oordeel dat er termen aanwezig zijn tot ongewenstverklaring van
een vreemdeling, dan maakt hij dat onverwijld kenbaar aan de Minister, hetzij
middels een gemotiveerd voorstel (model M63), hetzij middels een ander
gemotiveerd schrijven. In ieder geval dient korpschef alle gegevens en bescheiden
(zoals afschriften processen-verbaal en dergelijke) die voor de beoordeling van de
zaak van belang kunnen zijn, naar de Minister te zenden. Het verdient aanbeveling
dat de korpschef de Minister in een zo vroeg mogelijk stadium bericht omtrent de
antecedenten van de vreemdeling en dat hij niet wacht tot de invrijheidsstelling van
de vreemdeling aanstaande is.

Voorbereiding
Overeenkomstig artikel 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht wordt  de
vreemdeling in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze  naar voren te brengen en
daarbij feiten en omstandigheden naar voren te brengen die naar zijn mening bij de
besluitvorming moeten worden betrokken.

Aan de hoorplicht ingevolge de Algemene wet bestuursrecht wordt in beginsel door
de korpschef uitvoering gegeven.

De korpschef geeft in ieder geval uitvoering aan de hoorplicht indien:
a) De vreemdeling illegaal hier te lande verblijft;
b) De vreemdeling zich in een politiecel of in een Huis van Bewaring bevindt;
c) De vreemdeling een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning asiel

heeft ingediend.

Uit de door de politie aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gezonden
bescheiden dient duidelijk naar voren te komen of en hoe door de politie uitvoering
is gegeven aan de hoorplicht ingevolge artikel 4:7 en 4:8 van de Algemene wet
bestuursrecht.

Door de vreemdeling genoemde personen, die volgens zijn verklaring iets in zijn
voordeel zouden kunnen aanvoeren, moeten zoveel mogelijk (schriftelijk) worden
gehoord. Een vlotte en goede besluitvorming is ermee gediend dat bij een voorstel of
advies tot verblijfsbeëindiging tevens aan de Minister de relevante feiten en
omstandigheden met betrekking tot de mogelijke ongewenstverklaring zo uitvoerig
mogelijk worden belicht (model M63).

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geeft in beginsel uitvoering aan de
hoorplicht in andere dan de onder a tot en met c genoemde situaties. Hierbij valt te
denken aan de situatie waarin bij de afhandeling van een aanvraag tot verlening van
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een verblijfsvergunning regulier een inbreuk op de openbare orde wordt
geconstateerd, welke dermate ernstig is dat ongewenstverklaring van de vreemdeling
ex artikel 67 van de Vreemdelingenwet is geïndiceerd. Het vorenstaande laat onverlet
dat er situaties kunnen zijn, waarin horen door de korpschef desalniettemin meer
voor de hand ligt.

Uitreiking van de beschikking
Zie voor de toepasselijke algemene regels voor het uitreiken van beschikkingen
B1/4.5.1.
Het origineel van deze beschikking wordt aan de vreemdeling in persoon uitgereikt
door de politie.
Van deze uitreiking wordt door de politie een proces-verbaal opgemaakt. Bij de
uitreiking van (het afschrift van) de beschikking wordt door de politie tevens een
brochure in een voor de betrokkene begrijpelijke taal met betrekking tot de
ongewenstverklaring ex artikel 67 Vreemdelingenwet (model M130) verstrekt.
Dezelfde dag wordt afschrift van de beschikking gezonden aan de gemachtigde, zo er
een gemachtigde is.
Kan uitreiking van de beschikking aan de vreemdeling in persoon niet plaatsvinden,
dan wordt deze – met de brochure model M130 – per aangetekende brief gezonden
aan zijn laatst bekende adres, wordt afschrift aan de gemachtigde gezonden, zo die er
is, en vindt tevens publicatie van de beschikking in de Nederlandse Staatscourant
plaats (artikel 67, tweede lid, Vreemdelingenwet).

Bezwaar en beroep
Tegen een beschikking waarbij de vreemdeling met toepassing van artikel 67
Vreemdelingenwet ongewenst is verklaard kan binnen vier weken een bezwaarschrift
worden ingediend. Tegen het besluit op bezwaar staat beroep bij de rechtbank ‘s-
Gravenhage (de vreemdelingenkamer) open. Tegen de uitspraak van de
vreemdelingenkamer staat hoger beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

Geen opschortende werking in bezwaar
Het indienen van een bezwaarschrift leidt er niet toe dat de werking van de
beschikking hangende de behandeling van het bezwaarschrift wordt opgeschort. De
beschikking heeft dus onmiddellijke werking (artikel 6:16 Awb)

Stellen van een aantekening in het document voor grensoverschrijding
Artikel 4.29, eerste lid, aanhef en onder h Vreemdelingenbesluit luidt:
1. De ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen, stellen in het reis- en
identiteitspapier van een vreemdeling aantekeningen omtrent:
(…)
h. ongewenstverklaring.
(…)

Een aantekening over de ongewenstverklaring wordt in het document voor
grensoverschrijding van de vreemdeling gesteld, indien naar het oordeel van de
korpschef gegronde reden bestaat om te vermoeden dat de vreemdeling zal proberen
naar Nederland terug te keren. In het kader van de grensbewaking is de ambtenaar
belast met grensbewaking bevoegd een aantekening te stellen in het reisdocument
van de vreemdeling omtrent de reden van weigering toegang in verband met
ongewenstverklaring. Indien door deze aantekening de doorreis van de vreemdeling
door, of diens toelating tot, een derde land zou worden bemoeilijkt, mag de
aantekening omtrent ongewenstverklaring niet in het document voor
grensoverschrijding worden aangetekend (artikel 4.34 Vreemdelingenbesluit). De
hier bedoelde aantekening luidt: ‘ongewenst verklaard op (datum beschikking
Minister)’.

Bij de kennisgeving van de beschikking strekkende tot ongewenstverklaring wordt de
mogelijkheid aangegeven om opheffing van deze maatregel te vragen.
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NB: ongewenstverklaring conform artikel 67 Vreemdelingenwet heeft onder meer tot
rechtsgevolg dat (verder) verblijf van de vreemdeling strafbaar is op grond van artikel
197 Wetboek van Strafrecht indien hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden, dat
hij tot ongewenste vreemdeling is verklaard. Daaraan doet niet af de mogelijkheid
om een rechtsmiddel aan te wenden.

Opheffing van de Opheffing van de Opheffing van de Opheffing van de ongewenstverklaringongewenstverklaringongewenstverklaringongewenstverklaring

Art. 6.6 Vreemdelingenbesluit:Art. 6.6 Vreemdelingenbesluit:Art. 6.6 Vreemdelingenbesluit:Art. 6.6 Vreemdelingenbesluit:
1. De aanvraag om opheffing van de ongewenstverklaring, bedoeld in artikel 68,
eerste lid, van de Wet, wordt door Onze Minister in ieder geval ingewilligd, indien de
vreemdeling niet aan strafvervolging terzake van misdrijf is onderworpen en
ongewenst verklaard is:

a. naar aanleiding van geweldsdelicten of opiumdelicten en sinds de
ongewenstverklaring en het vertrek uit Nederland tien achtereenvolgende
jaren buiten Nederland heeft verbleven;

b. naar aanleiding van andere misdrijven en sinds de ongewenstverklaring en
het vertrek uit Nederland vijf achtereenvolgende jaren buiten Nederland
heeft verbleven, of

c. op grond van artikel 67, eerste lid, onder a, van de Wet en sinds de
ongewenstverklaring één jaar buiten Nederland heeft verbleven.

2. De in het eerste lid genoemde termijnen vangen opnieuw aan, indien de
vreemdeling tijdens de ongewenstverklaring:

a. een als misdrijf strafbaar gestelde inbreuk op de openbare orde heeft gepleegd
die tot ongewenstverklaring zou kunnen leiden, of

b. zonder voorafgaande tijdelijke opheffing of in strijd met de aan die tijdelijke
opheffing verbonden voorwaarden in Nederland heeft verbleven.

3. De gegevens, bedoeld in artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet
bestuursrecht, die de vreemdeling verstrekt zijn in ieder geval:

a. een schriftelijke verklaring van de vreemdeling dat hij sinds zijn vertrek uit
Nederland na de ongewenstverklaring tien, onderscheidenlijk vijf
achtereenvolgende jaren of één jaar buiten Nederland heeft verbleven en dat hij
zich in die periode niet schuldig heeft gemaakt aan misdrijven en dat hij niet aan
strafvervolging onderworpen is;

b. een kopie van de documenten voor grensoverschrijding die de vreemdeling
sinds zijn ongewenstverklaring heeft gehouden;

c. een overzicht van de plaatsen waar de vreemdeling sinds zijn
ongewenstverklaring heeft verbleven, voorzien van bewijsstukken, en

d. een schriftelijke verklaring, afgegeven door de terzake bevoegde autoriteiten van
het land of de landen waar de vreemdeling sinds zijn ongewenstverklaring heeft
verbleven, dat de vreemdeling zich tijdens dat verblijf niet schuldig heeft
gemaakt aan misdrijven en niet aan strafvervolging onderworpen is.

Artikel 6.7 VreemdelingenbesluitArtikel 6.7 VreemdelingenbesluitArtikel 6.7 VreemdelingenbesluitArtikel 6.7 Vreemdelingenbesluit
In zeer uitzonderlijke en dringende gevallen kan Onze Minister de
ongewenstverklaring tijdelijk opheffen. Aan de tijdelijke opheffing worden voorwaar-
den gesteld omtrent de plaats van binnenkomst en de duur van het verblijf in
Nederland.
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De aanvraag tot opheffing
De aanvraag om opheffing van de ongewenstverklaring wordt ondertekend en bevat
ten minste de naam en het volledige adres van de vreemdeling, de dagtekening en de
aanduiding dat verzocht wordt om opheffing van de maatregel van
ongewenstverklaring. De door de ongewenst verklaarde vreemdeling ingediende
aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd of
onbepaalde tijd wordt niet aangemerkt als aanvraag om opheffing van de
ongewenstverklaring.
De aanvraag wordt in ieder geval voorzien van de informatie als bedoeld in artikel
6.6, derde lid, Vreemdelingenbesluit.
Het overleggen van een verklaring als bedoeld in artikel 6.6, derde lid onder d
Vreemdelingenbesluit kan achterwege blijven indien het overleggen van een
dergelijke verklaring niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege de algemene
(oorlogs)situatie of het ontbreken van een registratie in dat land.

Behandeling van aanvragen tot opheffing
Een besluit tot inwilliging of niet-inwilliging van een aanvraag om opheffing van de
ongewenstverklaring is een beschikking waarbij de Minister bevoegd is deze
beslissing te nemen. Wanneer de aanvraag niet wordt ingewilligd kan de vreemdeling
of zijn gemachtigde hiertegen bezwaar maken.

Indien wordt overgegaan tot opheffing van de ongewenstverklaring dient de
medewerker een kopie van de beschikking te zenden aan het aanspreekpunt
signalering OVR in de eigen regio. Dit aanspreekpunt dient de signalering OVR
vervolgens te verwijderen uit de systemen en de korpschef op de hoogte te stellen
van de verwijdering van de OVR-signalering.”

Signalering
Zie A3/4.2.1 en A3/4.2.2.

16161616

Paragraaf B1/2.2.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“2.2.5 Medisch onderzoek2.2.5 Medisch onderzoek2.2.5 Medisch onderzoek2.2.5 Medisch onderzoek

Op dit moment is tuberculose de enige infectieziekte waaraan het
vreemdelingenrecht gevolgen verbindt, zowel op het gebied van toezicht (zie artikel
54, eerste lid, onder e, Vreemdelingenwet, artikel 4.46 Vreemdelingenbesluit en
A3/3.5 Vreemdelingencirculaire) als ook bij de verlening van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd. De bereidheid om het onderzoek (en zonodig de
behandeling) te ondergaan en daaraan mee te werken, is een algemene voorwaarde
voor de verlening (zowel op aanvraag als ambtshalve) van de verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd. Indien tuberculose wordt vastgesteld, vormt dat op
zichzelf nog geen grond om de aanvraag af te wijzen.

Ingevolge artikel 16, eerste lid, aanhef en onder e, Vreemdelingenwet kan een
aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld
in artikel 14 Vreemdelingenwet worden afgewezen indien de vreemdeling niet bereid
is om medewerking te verlenen aan een medisch onderzoek naar een ziekte
aangewezen bij of krachtens de Infectieziektewet, ter bescherming van de
volksgezondheid of een medische behandeling tegen een dergelijke ziekte te
ondergaan. Op grond van artikel 16, tweede lid, Vreemdelingenwet kunnen bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de toepassing
van deze grond. Dergelijke regels zijn neergelegd in artikel 3.79
Vreemdelingenbesluit.

Keuring en behandeling
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Art. 3.79 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.79 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.79 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.79 Vreemdelingenbesluit:
1. De aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd,
bedoeld in artikel 14 van de Wet, kan slechts op grond van artikel 16, eerste lid, onder
e, van de Wet worden afgewezen, indien de vreemdeling niet bereid is een onderzoek
naar of behandeling voor tuberculose te ondergaan of daaraan niet meewerkt.

2. De aanvraag kan niet op grond van artikel 16, eerste lid, onder e, van de Wet
worden afgewezen, indien de vreemdeling de nationaliteit bezit van een van de bij
ministeriële regeling vast te stellen landen.

Beleidsregel: De aanvraag wordt afgewezen indien de vreemdeling niet bereid is een
onderzoek naar of behandeling van tuberculose aan de ademhalingsorganen te
ondergaan of indien hij niet meewerkt aan dat onderzoek of die behandeling, tenzij
hij de nationaliteit bezit van een van de bij ministeriële regeling vast te stellen
landen. Ontbreken van bedoelde bereidheid of medewerking staat ook in de weg aan
ambtshalve verlening van verblijfsvergunningen.

Vrijstellingen
In artikel 3.18 Voorschrift Vreemdelingen zijn de landen vermeld, waarvan de
onderdanen van dit vereiste zijn vrijgesteld. Het betreft onderdanen van de Europese
Unie, de lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte, Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de
Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland. In deze landen komt
verhoudingsgewijs weinig tuberculose voor.

Omdat het vereiste alleen geldt voor de eerste verblijfsaanvaarding kunnen
aanvragen om voortgezet verblijf niet op deze grond worden afgewezen. Indien de
vreemdeling houder van een verblijfsvergunning (asiel of regulier, voor bepaalde of
onbepaalde tijd) of Nederlander is geweest, en een aanvraag heeft ingediend, geldt
het vereiste niet, indien wordt geoordeeld dat redelijkerwijs sprake is van voortgezet
verblijf.

Dat betekent dat, indien wordt geoordeeld dat niet redelijkerwijs kan worden of
behoort te worden gesproken van voortgezet verblijf, het vereiste wel geldt, met
name gelet op het tweede lid van artikel 3.82 Vreemdelingenbesluit.

Art. 3.82 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.82 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.82 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.82 Vreemdelingenbesluit:
1. Indien de niet-tijdig ingediende aanvraag tot het wijzigen of het verlengen van de
geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, naar
het oordeel van Onze Minister is ontvangen binnen een redelijke termijn nadat het
rechtmatig verblijf, bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, van de Wet, of
als Nederlander, is geëindigd, zijn de artikelen 3.71, 3.77, 3.78 en 3.79 niet van
toepassing en zijn de artikelen 3.86 en 3.87 van overeenkomstige toepassing.

2. Het eerste lid is niet van toepassing, indien de vreemdeling:

a. zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft gevestigd;

b. onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft achtergehouden,
terwijl die gegevens tot afwijzing van de oorspronkelijke aanvraag tot het
verlenen of verlengen zouden hebben geleid, of

c. in Nederland wil verblijven als geestelijk voorganger of godsdienstleraar,
tenzij de houder verblijfsrecht ontleent aan het Associatiebesluit 1/80 van de
Associatieraad EEG/Turkije.

Met een redelijke termijn wordt blijkens de toelichting op dit artikel gedoeld op een
termijn van zes maanden na het einde van het rechtmatig verblijf of als Nederlander.
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Procedure
Idealiter heeft de vreemdeling die zich bij de burgemeester van de gemeente van zijn
woon- of verblijfplaats meldt om aldaar fysiek een aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier in te dienen, reeds bij de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst (GGD) een onderzoek naar tuberculose aan de
ademhalingsorganen ondergaan. Hiervan kan bij voorbeeld sprake zijn indien de
vreemdeling zich in een eerder stadium reeds bij de burgemeester van zijn woon- of
verblijfplaats heeft vervoegd ter verkrijging van het aanvraagformulier waarmee hij
een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier kan indienen.

Veelal zal de vreemdeling dat onderzoek nog niet hebben ondergaan. In die situatie
verwijst de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of
verblijfplaats heeft de vreemdeling door naar de meest nabij gelegen GGD. Voor deze
verwijzing maakt hij gebruik van het formulier model M38.

Op het formulier vult de burgemeester alle persoonsgegevens in die uit het
document voor grensoverschrijding en eventuele andere bescheiden kenbaar zijn.
Het formulier wordt vervolgens als verwijzingsformulier aan de te onderzoeken
vreemdeling gegeven.

De te onderzoeken vreemdeling vervoegt zich bij de aangewezen GGD. Naast het
document voor grensoverschrijding dat bij de gemeente is overgelegd, wordt het
verwijzingsformulier aan de onderzoeksarts overgelegd. De arts belast met het
onderzoek vergelijkt de gegevens in het document voor grensoverschrijding van de
vreemdeling met de gegevens op het formulier. De onderzoeksarts vult na het
onderzoek het formulier in en zendt het naar het juiste kantoor van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND), dat de aanvraag in behandeling heeft.

In het kader van het medisch onderzoek zoals bedoeld in de onderhavige paragraaf is
het van belang twee situaties van elkaar te scheiden; de bereidheid tot medisch
onderzoek en de bereidheid tot het ondergaan van een medische behandeling.

Door ondertekening van een daartoe strekkende verklaring op het formulier model
M38 verklaart de vreemdeling zich in beginsel bereid zijn medewerking te verlenen
aan het onderzoek naar tuberculose aan de ademhalingsorganen alsmede zijn
medewerking te verlenen aan behandeling van eventuele tuberculose. Indien de
vreemdeling niet tot ondertekening is overgegaan wordt hem een termijn van twee
weken gegund om dat alsnog te doen, dan wel gemotiveerd aan te geven waarom hij
daartoe niet bereid is. In beginsel wordt de aanvraag afgewezen indien de
vreemdeling niet bereid is gebleken bedoelde verklaring op het formulier model M38
te ondertekenen.

De bereidheid tot medisch onderzoek.

Uit het feit dat de vreemdeling zich inderdaad bij de onderzoeker heeft gemeld en
het onderzoek naar tuberculose aan de ademhalingsorganen daadwerkelijk heeft
ondergaan, wordt de bereidheid van de vreemdeling om een medisch onderzoek te
ondergaan vastgesteld. De bereidheid om een onderzoek naar tuberculose te
ondergaan blijkt uit het feit dat het originele verwijzingsformulier (formulier model
M38) aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is teruggezonden. Met de
ontvangst van dat originele formulier door de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) wordt de bereidheid van de vreemdeling om een onderzoek naar tuberculose
aan de ademhalingsorganen te ondergaan, geacht reeds ten tijde van de aanvraag
aanwezig te zijn geweest. Eerst nadat de vreemdeling het onderzoek heeft ondergaan
en het originele formulier model M38 door de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) is ontvangen, kan de vergunning worden verleend, indien ook aan de overige
voorwaarden wordt voldaan.

Bereidheid medische behandeling.
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De bereidheid van de vreemdeling om een medische behandeling te ondergaan en
daaraan medewerking te verlenen, blijkt uit de ondertekening van de daartoe
strekkende verklaring op het formulier model M38.

Het enkele feit dat bij de vreemdeling tuberculose aan de ademhalingsorganen is
geconstateerd, leidt er overigens niet toe dat de aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning wordt afgewezen. Indien de verklaring is ondertekend, wordt de
vergunning verleend. Gelet op de duur van de tuberculosebehandeling is het immers
niet opportuun om de bereidheid om mee te werken aan die behandeling eerst na
voltooiing van de behandeling vast te stellen.
Indien na verlening van de vergunning blijkt dat de vreemdeling ondanks bedoelde
ondertekening niet daadwerkelijk bereid is gebleken de behandeling te ondergaan of
daaraan mee te werken, wordt de vergunning ingetrokken op grond van het feit dat
er onjuiste gegevens zijn verstrekt.

Achterwege laten van uitzetting

Indien de vreemdeling bij wie tuberculose is geconstateerd, niet in aanmerking komt
voor een verblijfsvergunning, kan dat een reden vormen om de uitzetting van die
vreemdeling en diens eventuele gezinsleden achterwege te laten, omdat het gelet op
de gezondheidstoestand van de vreemdeling niet verantwoord is om te reizen (zie
artikel 64 Vreemdelingenwet).

Er kan een tweetal situaties worden onderscheiden.

1) De vreemdeling heeft een aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier ingediend en nog voordat de voorbereiding van
de uitzetting is aangevangen, is reeds bekend dat de vreemdeling vanwege
zijn gezondheidstoestand niet uitgezet zal kunnen worden.

Hierbij zij met nadruk vermeld dat de vraag of uitzetting op grond van
artikel 64 Vreemdelingenwet achterwege moet blijven, zich niet eerder kan
voordoen dan vanaf het moment waarop een uitzetting ingevolge de
Vreemdelingenwet zou kunnen plaatsvinden. Derhalve kan geen beroep op
artikel 64 van de Vreemdelingenwet worden gedaan indien de vreemdeling
rechtmatig verblijf heeft ingevolge artikel 8 Vreemdelingenwet. Wanneer de
vreemdeling zich bijvoorbeeld in de situatie bevindt waarin hij de beslissing
op een bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing een verblijfsvergunning
regulier te verlenen, in Nederland mag afwachten, is artikel 64
Vreemdelingenwet nog niet aan de orde. Wanneer de vreemdeling zich
daarentegen in de situatie bevindt waarin de werking van een besluit tot
afwijzing van een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd niet (langer) is opgeschort, is een beroep op
artikel 64 Vreemdelingenwet mogelijk, ongeacht de vraag of de uitzetting
daadwerkelijk aan de orde is.

2. De vreemdeling heeft hetzij nimmer een aanvraag ingediend, hetzij de
politie is reeds met uitzettingshandelingen begonnen, alvorens blijkt dat de
gezondheidstoestand van de vreemdeling zich verzet tegen zijn uitzetting.

In de situatie als bedoeld onder “1” stelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
vast of de vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijft als bedoeld in artikel 8,
onder j, Vreemdelingenwet, of dat een situatie zal ontstaan waarin de vreemdeling
rechtmatig verblijf zal verkrijgen in de zin van artikel 8, onder j, Vreemdelingenwet.
Indien dat het geval is vult een medewerker van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) ten behoeve van de aanmelding van de betreffende
vreemdeling bij het COA het aanvraagformulier voor Rva-verstrekkingen in, waarin
tevens wordt verklaard dat de uitzetting van de betreffende vreemdeling op grond
van artikel 64 Vreemdelingenwet achterwege blijft dan wel dat de vreemdeling in een
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medisch vergelijkbare situatie verkeert maar nog in procedure is over zijn
verblijfsrecht. De vreemdeling verzendt het volledig ingevulde aanvraagformulier
naar het Centraal Bureau van het COA te Rijswijk, t.a.v. de Afdeling Spreiding en
Plaatsing, Postbus 3002, 2280 ME te Rijswijk. Het Centraal Bureau zorgt voor de
administratieve inschrijving van de vreemdeling en of zijn gezinsleden in het
dichtstbijzijnde opvangcentrum, alsmede voor de inschrijving in de WA-verzekering
en ziektekostenregeling. De inschrijvingsbewijzen voor de ziektekostenregeling en de
beslissing tot toekenning Rva-verstrekkingen worden door het Centraal Bureau naar
de aanvrager of diens gemachtigde gezonden. Voor de verstrekking van de wekelijkse
financiële toelage kan de betreffende vreemdeling zich periodiek moeten melden.
Het COA zorgt voor de betaling van de financiële toelage en zonodig voor de
plaatsing van betrokkene en zijn eventuele gezinsleden in een opvangvoorziening.

Het medisch onderzoek wordt uitgevoerd door de forensisch arts of de medisch
adviseur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De medisch adviseur van
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wordt slechts geraadpleegd, indien
daartoe aanleiding bestaat gelet op de diagnose van een andere arts. Indien vanwege
ziekenhuisopname of besmettingsgevaar geen medisch onderzoek door een van deze
artsen kan worden uitgevoerd, kan worden volstaan met een ondertekende medische
verklaring van de tbc-arts van de GGD of de behandelend arts of specialist.

In de situatie als bedoeld onder “2” stelt de korpschef vast of de vreemdeling
rechtmatig in Nederland verblijft als bedoeld in artikel 8, onder j, Vreemdelingenwet.
Indien dat het geval is, voorziet de korpschef de sticker voor verblijfsaantekeningen
van de aantekening ‘uitzetting blijft achterwege tot …… (datum)’. De korpschef vult
ten behoeve van de aanmelding van de betreffende vreemdeling bij het COA het
aanvraagformulier voor Rva-verstrekkingen in, waarin tevens wordt verklaard dat de
uitzetting van de betreffende vreemdeling op grond van artikel 64 Vreemdelingenwet
achterwege blijft. De vreemdeling verzendt het volledig ingevulde aanvraagformulier
naar het Centraal Bureau van het COA te Rijswijk, t.a.v. de Afdeling Spreiding en
Plaatsing, Postbus 3002, 2280 ME te Rijswijk. Het Centraal Bureau zorgt voor de
administratieve inschrijving van de vreemdeling en of zijn gezinsleden in het
dichtstbijzijnde opvangcentrum, alsmede voor de inschrijving in de WA-verzekering
en ziektekostenregeling. De inschrijvingsbewijzen voor de ziektekostenregeling en de
beslissing tot toekenning Rva-verstrekkingen worden door het Centraal Bureau naar
de aanvrager of diens gemachtigde gezonden. Voor de verstrekking van de wekelijkse
financiële toelage kan de betreffende vreemdeling zich periodiek moeten melden.
Het COA zorgt voor de betaling van de financiële toelage en zonodig voor de
plaatsing van betrokkene en zijn eventuele gezinsleden in een opvangvoorziening.

Het medisch onderzoek wordt uitgevoerd door de politie-arts, de forensisch arts of
de medisch adviseur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De medisch
adviseur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wordt slechts
geraadpleegd, indien daartoe aanleiding bestaat gelet op de diagnose van een andere
arts. Indien vanwege ziekenhuisopname of besmettingsgevaar geen medisch
onderzoek door een van deze artsen kan worden uitgevoerd, kan worden volstaan
met een ondertekende medische verklaring van de tbc-arts van de GGD of de
behandelend arts of specialist.

Indien de vreemdeling vanwege zijn medische gesteldheid of het besmettingsgevaar
niet in staat is zich in persoon te melden bij de korpschef, stelt de korpschef aan de
hand van een verklaring van de behandelend arts of specialist dan wel van de GGD-
arts tuberculosebestrijding vast of er sprake is van de in artikel 64 Vreemdelingenwet
bedoelde situatie. Uit de verklaring moet blijken dat de vreemdeling in behandeling
is, niet in staat is zich vanwege de medische gesteldheid of besmettingsgevaar in
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persoon te melden bij de korpschef, en gedurende welke termijn de vreemdeling niet
in staat kan worden geacht zich in persoon te melden. In eerste instantie wordt
vastgesteld dat er gedurende die termijn sprake zal zijn van de in artikel 64
Vreemdelingenwet bedoelde situatie. De vreemdeling dient zich direct aansluitend
op het einde van die termijn te vervoegen bij de korpschef.”

17171717

Paragraaf B1/2.2.8 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“2.2.8 Verplaatsing hoofdverblijf“2.2.8 Verplaatsing hoofdverblijf“2.2.8 Verplaatsing hoofdverblijf“2.2.8 Verplaatsing hoofdverblijf

Ingevolge artikel 18, eerste lid, onder a, Vreemdelingenwet kan een aanvraag tot het
verlengen van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als
bedoeld in artikel 14 Vreemdelingenwet worden afgewezen indien de houder
daarvan zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft gevestigd. De hieronder gegeven
regels zijn van overeenkomstige toepassing op de intrekking van de
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 Vreemdelingenwet
(zie artikel 19 Vreemdelingenwet).

Enkele bijzondere voorwaarden voor de verlening van een verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd houden in dat de aanvrager zijn hoofdverblijf niet buiten Nederland
heeft gevestigd.
Zie in dit verband artikel 3.23, 3.71 en 3.82 Vreemdelingenbesluit.

Beleidsregel: De aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, als bedoeld in artikel 14 Vreemdelingenwet,
wordt op grond van artikel 18, eerste lid, onder a, Vreemdelingenwet afgewezen,
indien de vreemdeling zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft gevestigd.

Hoofdverblijf en verplaatsing van hoofdverblijf zijn feitelijke begrippen. Een
vreemdeling heeft zijn hoofdverblijf buiten Nederland, wanneer hij niet duurzaam in
Nederland verblijft. Dit kan onder meer blijken uit het feit dat de vreemdeling is
uitgeschreven uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van
een Nederlandse gemeente of in Nederland geen adres heeft waar hij geregeld kan
worden aangetroffen. Beoordeling van de vraag of er sprake is van verplaatsing van
het hoofdverblijf vindt plaats aan de hand van factoren van feitelijke aard. Met de wil
van de vreemdeling wordt slechts rekening gehouden voorzover deze blijkt uit zijn
gedragingen.

Aanwijzingen voor verplaatsing van het hoofdverblijf buiten Nederland zijn onder
meer:
-uitschrijving uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA);

-de afmelding bij de belastingdienst wegens vertrek naar het buitenland;

-mededeling aan de korpschef van vertrek naar het buitenland (zie artikel 4.37, eerste
lid, onder d, in samenhang met 4.37, vijfde lid, Vreemdelingenbesluit);

-het nemen van ontslag bij de werkgever of bedrijfsbeëindiging;

-het opzeggen van een bank- of girorekening;

-het laten overmaken van periodieke uitkeringen naar een adres buiten Nederland;

-de afkoop van pensioenrechten;

-de ontruiming van de woning in Nederland en het over de grens brengen van de
inboedel; en
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-het (onder)verhuren aan derden van de woning in Nederland.

Deze factoren zijn niet limitatief. Ook op andere feitelijke gronden kan worden
geconcludeerd dat de vreemdeling zijn hoofdverblijf heeft verplaatst. Indien
daarentegen de vreemdeling de korpschef er tevoren van in kennis heeft gesteld dat
hij tijdelijk, maar niet langer dan negen maanden, in het buitenland beoogt te
verblijven, dan is dit een aanwijzing dat de vreemdeling zijn hoofdverblijf niet buiten
Nederland wenst te vestigen.

Beleidsregel: Vestiging van het hoofdverblijf buiten Nederland wordt in ieder geval
aangenomen, indien de vreemdeling:

a.a.a.a. bij zijn vertrek uit Nederland gebruik heeft gemaakt van een remigratieregeling,
waaronder een regeling op grond van de Remigratiewet;

b.b.b.b. meer dan negen achtereenvolgende maanden buiten Nederland heeft verbleven,
tenzij hij aannemelijk maakt dat de overschrijding van de termijn van negen
maanden het gevolg is van buiten zijn schuld gelegen omstandigheden; of

c.c.c.c. voor het derde achtereenvolgende jaar meer dan zes achtereenvolgende
maanden buiten Nederland heeft verbleven, tenzij hij aannemelijk maakt dat het
centrum van zijn activiteiten niet naar het buitenland is verlegd.

Beleidsregel: Vestiging van het hoofdverblijf buiten Nederland wordt niet
aangenomen op de enkele grond dat de vreemdeling:

a. a. a. a. Nederland heeft verlaten voor de vervulling van de militaire dienstplicht en binnen
zes maanden na beëindiging van de dienstplicht naar Nederland is teruggekeerd; of

b. b. b. b. buiten Nederland is gedetineerd dan wel buiten Nederland gedetineerd is geweest
en binnen zes maanden na beëindiging van de detentie naar Nederland is
teruggekeerd.

Beleidsregel: De vreemdeling wordt niet geacht zijn hoofdverblijf buiten Nederland
te hebben gevestigd:

aaaa. indien hij beschikt over een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor het
verrichten van arbeid die geheel of gedeeltelijk buiten Nederland plaatsvindt; of

b. b. b. b. indien en zo lang hij feitelijk de echtgenoot/partner is van een ambtenaar, bedoeld
in artikel 17, eerste lid, of artikel 8, derde of vierde lid, van het reglement van dienst
Buitenlandse Zaken die uitgezonden is (geweest) naar een Nederlandse diplomatieke
of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Verplaatsing hoofdverblijf heeft overigens tot gevolg dat de vreemdeling niet voldoet
aan de beperking die verband houdt met het verblijf waarvoor de verblijfsvergunning
is gevraagd, zodat de aanvraag met toepassing van artikel 16, eerste lid, aanhef en
onder g, Vreemdelingenwet kan worden afgewezen.

Art. 4.52 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.52 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.52 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.52 Vreemdelingenbesluit:
1. De vreemdeling levert het document, bedoeld in artikel 9 van de Wet, in ieder geval
in persoon in bij de korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente van
verblijf is gelegen:

a. zodra hij niet meer rechtmatig verblijft, doch uiterlijk op het moment
waarop de vertrektermijn, bedoeld in artikel 62 van de Wet, verstrijkt, en
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b. vóór zijn vertrek naar het buitenland, indien hij zijn hoofdverblijf buiten
Nederland verplaatst.

2. De persoon die het Nederlanderschap heeft verkregen levert het document,
bedoeld in artikel 9 van de Wet, in bij de korpschef van het regionale politiekorps
waarin de gemeente waar hij zijn woon- of verblijfsplaats heeft is gelegen.

Het ingenomen verblijfsdocument wordt door de korpschef voorzien van een
begeleidend schrijven, waarin de reden van inname alsmede ten minste het adres
van de vreemdeling in het buitenland staan vermeld, gezonden naar het Bureau
Documenten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te Zwolle. Het Bureau
Documenten stelt vervolgens het juiste kantoor van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) op de hoogte van het innemen van het verblijfsdocument.
Dit in verband met de verblijfsrechtelijke status van de vreemdeling.

In de situatie waarin de vreemdeling zich in persoon meldt bij de burgemeester van
de gemeente waar hij woon- of verblijfplaats heeft met de mededeling dat hij zijn
hoofdverblijf naar buiten Nederland wenst te verplaatsen, attendeert de
burgemeester de vreemdeling erop dat het verblijfsdocument bij de korpschef moet
worden ingeleverd. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op de
vreemdeling die het Nederlanderschap heeft verkregen. Indien de vreemdeling
daarentegen schriftelijk melding maakt van het voornemen van de verplaatsing van
zijn hoofdverblijf naar het buitenland, zendt de burgemeester dit bericht door aan de
korpschef.”
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Paragraaf B1/2.2.11. Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“2.2.11 Tijdsverloop in reguliere zaken

Algemeen
Met ingang van 1 januari 2003 is het driejarenbeleid afgeschaft, onder handhaving
van het bestaande beleid als overgangsrecht voor aanvragen die op dat moment drie
jaar oud waren. Een aanspraak op het driejarenbeleid ontstaat pas op het moment
dat de driejarentermijn is volgemaakt. Aanvragen, ontvangen op 1 januari 2000 of
latere datum, komen dus niet op grond van het driejarenbeleid in aanmerking voor
inwilliging.
Voor aanvragen, ontvangen vóór 1 januari 2000, blijft het driejarenbeleid wel gelden
met dien verstande dat na 1 januari 2003 geen relevante tijd meer wordt opgebouwd.

Het driejarenbeleid is een bijzonder beleid binnen het vreemdelingenbeleid. Het
enkele tijdsverloop in een procedure omtrent een aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning is geen reden om tot verblijfsaanvaarding over te gaan.

Het driejarenbeleid heeft zich gevormd vanuit de volgende overweging: als gevolg
van het tijdsverloop in een verblijfsrechtelijke procedure kan, onder
omstandigheden, enerzijds bij de vreemdeling de gedachte opkomen dat de Minister
in zijn verblijf in Nederland zal berusten en kan anderzijds de Minister in
redelijkheid niet meer gebruikmaken van zijn bevoegdheid de vreemdeling op
bepaalde gronden verblijf te weigeren. De lange duur van de procedure moet
voornamelijk of uitsluitend terug te voeren zijn op effecten van bestuurlijk beleid, dat
wil zeggen dat de vreemdeling niet of nauwelijks invloed heeft gehad op het verloop
van de procedure. In dat verband is van belang dat de vreemdeling geen handelingen
heeft verricht die het bestuursorgaan of de rechter noodzaken tot het uitstellen van
de beslissing (traineren). In een reguliere procedure wordt het driejarenbeleid
uitgewerkt als een beperking van de afwijzingsgronden. Ingeval de procedure drie
jaar heeft geduurd wordt voorbij gegaan aan twee gronden waarop een aanvraag
afgewezen zou kunnen worden, te weten het middelenvereiste en het mvv-vereiste.
De overige afwijzingsgronden van artikel 16 Vreemdelingenwet blijven van
toepassing.

Voorwaarden

a. a. a. a. Een aanvraag tot het verlenen, wijzigen of verlengen van de geldigheidsduur
van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14
Vreemdelingenwet wordt niet afgewezen wegens het ontbreken van een
geldige machtiging tot voorlopig verblijf (artikel 3.71, tweede lid, aanhef en
onder b, Vreemdelingenbesluit) of omdat de vreemdeling of degene bij wie
deze wil verblijven niet zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende
middelen van bestaan, indien op de aanvraag drie jaren na ontvangst ervan
niet onherroepelijk is beslist, terwijl de vreemdeling gedurende deze
periode rechtmatig verblijf in Nederland heeft gehad op grond van artikel 8,
onder f, g of h, Vreemdelingenwet in afwachting van de beslissing op deze
aanvraag of het bezwaarschrift of het beroepschrift gericht tegen de
afwijzing van deze aanvraag. Voor de toepassing van dit beleid wordt een
bezwaarschrift tegen de intrekking van een verblijfsvergunning gelijk gesteld
met een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van deze
vergunning. Ook in deze gevallen moet het gaan om een beslissing, die nog
niet onherroepelijk is, terwijl de vreemdeling rechtmatig verblijf had op
grond van artikel 8, onder f, g of h, Vreemdelingenwet. Voor reeds afgesloten
zaken geldt het beleid dus niet.
Tevens dient het oorspronkelijk beoogde verblijfsdoel nog van toepassing te
zijn. Gedurende de periode van drie jaar moet de oorspronkelijke aanvraag
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nog aan de orde zijn, dat wil zeggen dat de vreemdeling niet inmiddels een
ander verblijfsdoel nastreeft. Indien de vreemdeling bijvoorbeeld een
aanvraag heeft gedaan voor een verblijfsvergunning met een beperking
verband houdend met het verrichten van arbeid in loondienst, maar hij
inmiddels een verblijfsvergunning met een beperking verband houdend met
gezinsvorming wenst, dan wordt niet aan de hier bedoelde voorwaarde
voldaan.

      Nota bene: onder de Vreemdelingenwet uit 1965 bestond de mogelijkheid
om een aanvraag te doen voor een verblijfsvergunning zonder beperking of
vanwege klemmende redenen van humanitaire aard. Na inwerkingtreding
van de Vreemdelingenwet op 1 april 2001 moet de vreemdeling een
verblijfsdoel aangeven als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid
Vreemdelingenbesluit (zie hierna onder 5.6). In de gevallen waarin een
aanvraag voor een verblijfsvergunning zonder beperking of vanwege
klemmende redenen van humanitaire aard is gedaan vóór 1 april 1998 wordt
niet vereist dat de vreemdeling een verblijfsdoel aangeeft, aangezien de
driejarentermijn is volgelopen vóór inwerkingtreding van de wet. In deze
gevallen kan, indien aan de overige voorwaarden van deze paragraaf is
voldaan,  een verblijfsvergunning worden verleend. Zie hierna onder het
kopje "Procedurele bepalingen“.

b. b. b. b. Er moet sprake zijn van beleidsmatige redenen voor het rechtmatig verblijf.
De vreemdeling moet rechtmatig verblijf hebben gehad op grond van artikel
8, onder f, g of h, Vreemdelingenwet.
Deze voorwaarde omvat dus zowel de gevallen waarin de vreemdeling de
behandeling van de aanvraag of een bezwaar- of beroepschrift op grond van
hoofdstuk 7, afdeling 2, Vreemdelingenwet mag afwachten als de gevallen
waarin het bestuursorgaan of de rechter heeft bepaald dat de vreemdeling
om redenen verband houdend met de onderhavige aanvraag de
behandeling in Nederland mag afwachten. Dit rechtmatig verblijf
gedurende drie jaar moet dus samenhangen met het oorspronkelijk
beoogde verblijfsdoel.
Indien het de vreemdeling is toegestaan om de beslissing op de aanvraag af
te wachten om een andere reden, bijvoorbeeld omdat inmiddels een
aanvraag voor een ander verblijfsdoel is ingediend, dan levert het
rechtmatig verblijf geen aanspraak op een verblijfsvergunning vanwege het
driejarenbeleid op.
Hierbij geldt nog het volgende. Een rechterlijke uitspraak waarbij het beroep
of hoger beroep gegrond is verklaard, maakt de periode van daaraan
voorafgaand niet-rechtmatig verblijf alsnog rechtmatig. Dit betekent dat de
vreemdeling ofwel aansluitend vanaf de datum van de aanvraag om
(verlenging van de geldigheidsduur van) een verblijfsvergunning tot aan het
moment van het vollopen van de driejaartermijn rechtmatig verblijf heeft
gehad omdat hij de beslissing op de aanvraag mocht afwachten, ofwel na
een rechterlijke uitspraak geacht wordt de gehele periode van drie jaar
rechtmatig verblijf te hebben gehad. Indien de voorlopige voorziening
wordt toegewezen dan wel het (hoger) beroep gegrond is verklaard, geldt de
tijd vanaf de datum van het verzoekschrift (verzoek om een voorlopige
voorziening, (hoger) beroepschrift) als relevante tijd voor het bepalen van
de driejaartermijn.
In het geval de rechter met toepassing van artikel 8:72, derde lid, Algemene
wet bestuursrecht het bestreden besluit heeft vernietigd, maar de
rechtsgevolgen van het besluit in stand laat, wordt de periode van
behandeling van het (hoger) beroep niet alsnog rechtmatig geacht. Eén van
de rechtsgevolgen van de vernietigde beslissing is immers dat er aanspraken
kunnen ontstaan op een verblijfsvergunning op grond van het
driejarenbeleid.



48

c.c.c.c. Er mag geen sprake zijn van de afwijzingsgronden van artikel 16
Vreemdelingenwet, behoudens het mvv-vereiste en het middelenvereiste.
Daarnaast gelden nog de volgende afwijzingsgronden:

- er zijn onjuiste gegevens verstrekt dan wel gegevens achtergehouden, terwijl
de verstrekt of achtergehouden gegevens tot afwijzing van de aanvraag
zouden hebben geleid;

- de vreemdeling heeft zich onttrokken aan het toezicht.

Het artikel 16 Vreemdelingenwet
De toepassing van het driejarenbeleid heeft tot gevolg dat afgezien wordt van de
afwijzingsgronden van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a en c,
Vreemdelingenwet. De overige afwijzingsgronden zijn onverkort van toepassing.
Voor de toepassing van de afwijzingsgrond van artikel 16, aanhef en onder d,
Vreemdelingenwet is het tijdstip van het plegen van het delict van belang. Indien
tijdens de driejarentermijn een strafbaar feit is gepleegd, terzake waarvan een
serieuze verdenking is ontstaan (het gaat dan om een misdrijf), dan wordt
aangenomen dat hij een gevaar vormt voor de openbare orde tenzij de strafzaak is
afgerond zonder veroordeling (sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging). Ook
als een transactie heeft plaatsgevonden of als de strafzaak nog niet is afgerond, is er
sprake van deze contra-indicatie.
Is het delict gepleegd voorafgaand aan de asielaanvraag, of na het verstrijken van de
driejarentermijn, dan wordt aansluiting gezocht bij het algemene beleid inzake de
weigering van verblijf bij gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid,
aangezien het driejarenbeleid ziet op de verlening van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd. Zie B1/2.2.4. Is het delict gepleegd op een moment dat er
reeds drie jaar en zes maanden (de normale beslistermijn plus de driejaartermijn)
verstreken zijn, dan wordt getoetst aan de glijdende schaal.

Onjuiste gegevens
Gelet op het bijzondere karakter van het driejarenbeleid worden de voordelen van dit
beleid niet verstrekt, indien de vreemdeling onjuiste gegevens heeft verstrekt.

Onttrekken aan het toezicht
Uit het gedrag van de vreemdeling moet blijken dat hij kennelijk geen belang meer
hecht aan de beslissing op zijn oorspronkelijke aanvraag door (bijvoorbeeld) zijn
adres met onbekende bestemming te verlaten of geen contact meer te houden met
de bevoegde autoriteiten. Overigens geldt als voorwaarde voor toepassing van deze
afwijzingsgrond niet dat de vreemdeling een meldplicht had. De tijd die verstreken is
voordat de vreemdeling met onbekende bestemming vertrok telt niet mee voor het
berekenen van de relevante termijn; pas op het moment dat de vreemdeling zich
weer bij de bevoegde autoriteiten meldt gaat er een nieuwe termijn lopen.

Berekening termijn

Aanvang termijn
De termijn van drie jaar gaat lopen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag
om een verblijfsvergunning, het wijzigen daarvan of het verlengen van de
geldigheidsduur, door middel van het formulier als bedoeld in artikel 3.99
Vreemdelingenbesluit. De dag van ontvangst van de aanvraag telt dus mee bij de
berekening van de termijn.

Voor de toepassing van dit beleid wordt een bezwaarschrift tegen de intrekking van
een verblijfsvergunning gelijkgesteld met een aanvraag om verlenging van de
geldigheidsduur van deze vergunning. In deze gevallen gaat de termijn lopen vanaf
de datum van ontvangst van het rechtsmiddel.

Let wel, deze procedure staat los van de procedure die betrekking heeft op de
aanvraag van de verblijfsvergunning. Het tijdsverloop van de oorspronkelijke
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procedure mag niet worden opgeteld bij het tijdsverloop van de
intrekkingprocedure.

Einde termijn
Er wordt geen tijdsverloop meer opgebouwd vanaf de datum waarop de beslissing
rechtens onaantastbaar wordt. Daarvan zal in beginsel sprake zijn vier weken na de
datum waarop de beslissing, met inachtneming van artikel 3:40 en 3:41 Algemene
wet bestuursrecht, in werking treedt, als de vreemdeling tenminste binnen de
daarvoor gestelde termijn geen beroep heeft ingesteld tegen deze beslissing.
Indien de vreemdeling beroep heeft ingesteld, eindigt het tijdsverloop, behoudens
een gegrondverklaring van het beroep met een (partiële) vernietiging van de
beslissing zonder instandhouding van de rechtsgevolgen ervan, op de datum van de
uitspraak, tenzij binnen de daarvoor gestelde termijn hoger beroep tegen de
uitspraak wordt ingesteld.

Indien de vreemdeling verzet doet tegen de uitspraak in (hoger) beroep, wordt geen
tijdsverloop opgebouwd vanaf de datum waarop het verzetschrift ontvangen is, tenzij
het verzet gegrond wordt verklaard en het (hoger) beroep vervolgens alsnog gegrond
wordt verklaard met een (partiële) vernietiging van de beslissing zonder
instandhouding van de rechtsgevolgen ervan.

Indien de vreemdeling herziening vraagt van de uitspraak in (hoger) beroep, wordt
evenmin tijdsverloop opgebouwd vanaf de datum waarop het verzoekschrift wordt
ontvangen, tenzij het verzoek om herziening wordt toegewezen en het (hoger)
beroep alsnog gegrond wordt verklaard met een (partiële) vernietiging van de
beslissing zonder instandhouding van de rechtsgevolgen ervan.

Onderbrekingen van de termijn
Bij het berekenen van deze termijn worden bepaalde perioden buiten beschouwing
gelaten. Het betreft de volgende perioden, waarin:

a. de vreemdeling rechtmatig verblijf heeft gehad op grond van artikel 8, onder a
t/m e of l, Vreemdelingenwet;

b. de vreemdeling niet in Nederland verblijft, tenzij de vreemdeling geoorloofd
buiten Nederland verblijft;

c. onderzoek wordt gedaan naar door de vreemdeling verstrekte gegevens of
bescheiden, die naar het oordeel van de Minister in redelijkheid niet tot
inwilliging van de aanvraag zouden kunnen leiden.

ad a.ad a.ad a.ad a.

In onderdeel a is neergelegd dat niet in aanmerking wordt genomen de periode
waarin de vreemdeling al rechtmatig verblijf had op grond van een
verblijfsvergunning, als gemeenschapsonderdaan of als vreemdeling die
verblijfsrecht ontleent aan het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad
EEG/Turkije.
Dat betekent dat het verlenen van een verblijfsvergunning, van welke aard ook (asiel
of regulier, voor bepaalde of onbepaalde tijd), of de vaststelling dat de vreemdeling
een verblijfsrecht ontleent aan het gemeenschapsrecht of het Associatiebesluit de
opbouw van de relevante tijd stopt. De gehele geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning telt niet mee, ook al wordt de verblijfsvergunning verleend met
ingang van een datum die ligt voor de datum waarop de beschikking, strekkende tot
verlening, is genomen.
Let wel: in zaken waarin het relevante tijdsverloop moet worden beoordeeld naar de
stand van zaken vóór 1 april 2001, en dus moet worden vastgesteld of de
driejaartermijn is volgelopen vóór 1 april 2001, is dit op grond van een uitspraak van
de REK van 1 november 2000 anders. Indien de vreemdeling in de loop van de
procedure reeds in het bezit is gesteld van een andere verblijfstitel ongeacht de vraag
of deze verblijfstitel naar zijn aard tijdelijk is of niet, telt die periode niet mee in de
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opbouw van het relevante tijdsverloop voor de nog openstaande procedure.
Buiten beschouwing blijft derhalve de periode vanaf de datum waarop de
vreemdeling of diens gemachtigde kennis neemt van de beslissing waarbij de
vreemdeling een verblijfstitel wordt toegekend tot en met de datum waarop de
vreemdeling of diens gemachtigde kennis neemt van de beslissing waarbij de
verblijfstitel wordt ingetrokken, dan wel, bij niet verlenging van de geldigheidsduur
van deze verblijfstitel, de expiratiedatum daarvan. Bij verzending per post wordt de
dag na de verzending als dag van ontvangst gezien, tenzij deze dag valt op een
zondag of een algemeen erkende feestdag. In dit laatste geval wordt de dag van
ontvangst geacht te zijn de eerstvolgende dag die niet een zondag of algemeen
erkende feestdag is.
Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat in deze gevallen in twee stappen gekeken
wordt naar de driejarentermijn. Eerst wordt bepaald aan de hand van de lijn van de
REK van 1 november 2000 – het feitelijk bezit van de verblijfsvergunning – op welke
datum de vreemdeling drie jaar relevant tijdsverloop heeft opgebouwd. Indien deze
termijn volloopt vóór 1 april 2001, dan is in ieder geval voldaan aan één van de
voorwaarden van het driejarenbeleid en kan, indien aan de overige voorwaarden van
deze paragraaf is voldaan, een verblijfsvergunning worden verleend. Indien de
termijn, op deze wijze berekend, volloopt op of ná 1 april 2001 dan geldt de
hoofdregel dat de gehele periode van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning
niet wordt meegeteld.

ad ad ad ad b.b.b.b.

In onderdeel b is bepaald dat bij de berekening van de driejarentermijn, buiten
beschouwing blijft de periode waarin de vreemdeling niet in Nederland verbleef.
Daarop wordt een uitzondering gemaakt ingeval de vreemdeling geoorloofd buiten
Nederland verbleef. Daarvan is in ieder geval sprake indien de vreemdeling
voorafgaande aan zijn vertrek van Onze Minister een verklaring heeft gekregen die
hem recht geeft op terugkeer naar Nederland, en hij tijdig, dat wil zeggen voor de
aangegeven expiratiedatum, naar Nederland is teruggekeerd. In de uitzondering van
onderdeel b komt de ratio tot uiting, dat met geoorloofd verblijf buiten Nederland de
opbouw van de driejarentermijn niet eindigt. Wel zal, aangezien het verblijf buiten
Nederland berust op een keuze van de vreemdeling, de periode van het verblijf in het
buitenland niet meetellen.

ad ad ad ad c.c.c.c.

In onderdeel c is bepaald dat indien de vreemdeling gegevens of bescheiden heeft
overgelegd, waarnaar onderzoek heeft moeten plaatsvinden, terwijl achteraf blijkt
dat die in redelijkheid niet tot inwilliging van de aanvraag zouden hebben kunnen
leiden, deze periode niet meetelt voor de opbouw van de driejarentermijn. De
noodzaak tot het verrichten van onderzoek wordt dan beschouwd als voort te vloeien
uit een handeling van de vreemdeling, waardoor de extra proceduretijd die met het
onderzoek gemoeid is voor rekening van de vreemdeling komt.
Indien het onderzoek redelijkerwijs tot inwilliging van de aanvraag kan leiden,
bestaat er geen aanleiding om de termijn van het onderzoek aan de vreemdeling toe
te rekenen. In die gevallen zal de gevraagde vergunning in het algemeen worden
verleend en is reeds daarom het driejarenbeleid niet van toepassing.

Tijdsverloop bij verlenging van de geldigheidsduur
Het driejarenbeleid geldt ook voor aanvragen om verlenging van de geldigheidsduur
van de verblijfsvergunning regulier. Aangezien in deze procedures het mvv-vereiste
veelal niet van toepassing zal zijn, zijn de effecten van het tijdsverloop beperkt tot het
niet stellen van het middelenvereiste. De overige afwijzingsgronden van artikel 18
Vreemdelingenwet gelden hier dus onverkort. Zie voor de toepassing van deze
gronden B1/2.2.

Procedurele bepalingen
Het driejarenbeleid voor verblijfsvergunningen regulier regelt slechts de afwijking
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van het mvv-vereiste en het middelenvereiste. De aanvraag komt dus niet voor
inwilliging op grond van het driejarenbeleid in aanmerking indien niet aan de
overige voorwaarden voor het verkrijgen van de gevraagde verblijfsvergunning wordt
voldaan.
Indien een verblijfsvergunning regulier wordt verleend op grond van het
driejarenbeleid, dan geschiedt dit onder de beperking waarop de aanvraag was
gericht. De daarbij behorende arbeidsmarktaantekeningen gelden onverkort.

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 vreemdeling
vóór 1 januari 2000 een aanvraag heeft gedaan voor een verblijfsvergunning met als
doel "zonder beperking“ of vanwege "klemmende redenen van humanitaire aard“ en
geen beperking kon aangeven, kan op grond van artikel 3.4, derde lid
Vreemdelingenbesluit een verblijfsvergunning worden verleend op grond van het feit
dat na drie jaren niet onherroepelijk is beslist op een verblijfsaanvraag. Dit houdt
verband met het feit dat er niet een concreet verblijfsdoel is geweest waaraan kon
worden getoetst.

Voor zover een aanvraag is ingediend voor een andere beperking, maar tevens bij de
aanvraag is aangegeven dat de aanvraag (mede) is ingediend 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 vreemdeling één van de verblijfsdoelen als bedoeld in artikel 3.4, eerste
lid Vreemdelingenbesluit heeft aangegeven.
Deze regeling geldt dus alleen voor de aanvragen om een verblijfsvergunning
"zonder beperking", "klemmende redenen van humanitaire aard" en de aanvragen
waarin zowel de hier bedoelde gronden zijn genoemd, als een beperking als bedoeld
in artikel 3.4, eerste lid Vreemdelingenbesluit.
Aanvragen met een beperking als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid
Vreemdelingenbesluit, zonder aanvulling met betrekking tot 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 verleend op grond van dit beleid, als vastgesteld in TBV
2002/62. Op het verblijfsdocument komt te staan "verblijf onder beperking conform
beschikking Minister“. De arbeidsmarktaantekening wordt dan: "Arbeid vrij
toegestaan, TWV niet vereist“.

Voor de verlenging van deze verblijfsvergunning gelden geen bijzondere
voorwaarden.”

19191919

Paragraaf B1/3.2.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“3.2.4 Hoofdverblijf3.2.4 Hoofdverblijf3.2.4 Hoofdverblijf3.2.4 Hoofdverblijf

Ingevolge artikel 21, eerste lid, onder c, Vreemdelingenwet kan de aanvraag tot het
verlenen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 20
Vreemdelingenwet, van de vreemdeling die direct voorafgaande aan de aanvraag,
gedurende vijf achtereenvolgende jaren rechtmatig verblijf heeft genoten als bedoeld
in artikel 8, onder a, c, e dan wel l, Vreemdelingenwet, worden afgewezen indien de
vreemdeling zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft gevestigd. De hieronder
gegeven regels zijn van overeenkomstige toepassing op de intrekking van de
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, bedoeld in artikel 20 Vreemdelingenwet.

Beleidsregel: Bij vestiging van het hoofdverblijf buiten Nederland wordt de aanvraag
afgewezen en een verleende verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd
ingetrokken.
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Hoofdverblijf en verplaatsing van hoofdverblijf zijn feitelijke begrippen. Beoordeling
van de vraag of er sprake is van verplaatsing van het hoofdverblijf, vindt plaats aan de
hand van factoren van feitelijke aard, waarbij met de wil van de vreemdeling slechts
rekening wordt gehouden, voorzover deze blijkt uit zijn gedragingen. Zie 2.2.8.

Beleidsregel: Vestiging van het hoofdverblijf buiten Nederland wordt in ieder geval
aangenomen, indien de vreemdeling:

a.a.a.a. bij zijn vertrek uit Nederland gebruik heeft gemaakt van een remigratieregeling,
waaronder een regeling op grond van de Remigratiewet;

b.b.b.b. meer dan negen achtereenvolgende maanden buiten Nederland heeft verbleven,
tenzij hij aannemelijk maakt dat de overschrijding van de termijn van negen
maanden het gevolg is van buiten zijn schuld gelegen omstandigheden; of

c.c.c.c. voor het derde achtereenvolgende jaar meer dan zes achtereenvolgende
maanden buiten Nederland heeft verbleven, tenzij hij aannemelijk maakt dat het
centrum van zijn activiteiten niet naar het buitenland is verlegd.

Beleidsregel: Vestiging van het hoofdverblijf buiten Nederland wordt niet
aangenomen op de enkele grond dat de vreemdeling:

a.a.a.a. Nederland heeft verlaten voor de vervulling van de militaire dienstplicht en
binnen zes maanden na beëindiging van de dienstplicht naar Nederland is
teruggekeerd; of

b. b. b. b. buiten Nederland is gedetineerd en binnen zes maanden na beëindiging van de
detentie naar Nederland is teruggekeerd.

Daarnaast geldt als beleidsregel dat een vreemdeling niet geacht wordt zijn
hoofdverblijf buiten Nederland te hebben gevestigd:

a.a.a.a. indien hij beschikt over een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor het
verrichten van arbeid die geheel of gedeeltelijk buiten Nederland plaatsvindt; of

b.b.b.b. indien en zo lang hij feitelijk de echtgenoot/partner is van een ambtenaar,
bedoeld in artikel 17, eerste lid, of artikel 8, derde of vierde lid, van het reglement
van dienst Buitenlandse Zaken die uitgezonden is (geweest) naar een
Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Uitzondering
Beleidsregel: De aanvraag wordt niet afgewezen wegens verplaatsing van het
hoofdverblijf buiten Nederland, indien de aanvraag is ingediend door de in artikel
3.92 Vreemdelingenbesluit bedoelde vreemdeling die in aanmerking komt voor
verblijf op grond van de daar geregelde terugkeeropties.

Art. 3.92 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.92 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.92 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.92 Vreemdelingenbesluit:
1. De verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, bedoeld in artikel 20 van de Wet, kan
worden verleend aan de meerderjarige vreemdeling die:

a.a.a.a. tussen het vierde en het negentiende levensjaar tien jaren rechtmatig in
Nederland heeft verbleven als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, dan
wel l, van de Wet, en wiens aanvraag is ontvangen voor het drieëntwintigste
levensjaar, of

b.b.b.b. voor het negentiende levensjaar vijf jaren rechtmatig in Nederland heeft
verbleven als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, van de
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Wet, en voor wie Nederland naar het oordeel van Onze Minister het meest
aangewezen land is.

2. De verblijfsvergunning kan eveneens worden verleend aan de vreemdeling die in
aanmerking komt voor de terugkeeroptie op grond van artikel 8 van de
Remigratiewet, en die direct voorafgaande aan de remigratie:

3. De aanvraag wordt niet afgewezen op grond van artikel 21, eerste lid, onder a, c of
f, van de Wet.

Art. 4.52 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.52 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.52 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.52 Vreemdelingenbesluit:
1. De vreemdeling levert het document, bedoeld in artikel 9 van de Wet, in ieder geval
in persoon in bij de korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente van
verblijf is gelegen:

a.a.a.a. zodra hij niet meer rechtmatig verblijft, doch uiterlijk op het moment
waarop de vertrektermijn, bedoeld in artikel 62 van de Wet, verstrijkt, en

bbbb. vóór zijn vertrek naar het buitenland, indien hij zijn hoofdverblijf buiten
Nederland verplaatst.

2.De persoon die het Nederlanderschap heeft verkregen levert het document,
bedoeld in artikel 9 van de Wet, in bij de korpschef van het regionale politiekorps
waarin de gemeente waar hij zijn woon- of verblijfsplaats heeft is gelegen.

De korpschef zendt het verblijfsdocument voorzien van een begeleidend schrijven,
waarin de reden van inname alsmede ten minste het adres van de vreemdeling in het
buitenland staan vermeld, naar het Bureau Documenten van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) te Zwolle. Het Bureau Documenten stelt vervolgens het
juiste kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op de hoogte van het
innemen van het verblijfsdocument. Dit in verband met de verblijfsrechtelijke status
van de vreemdeling.

In de situatie waarin de vreemdeling zich in persoon meldt bij de burgemeester van
de gemeente waar hij woon- of verblijfplaats heeft met de mededeling dat hij zijn
hoofdverblijf naar buiten Nederland wenst te verplaatsen, attendeert de
burgemeester de vreemdeling erop dat het verblijfsdocument bij de korpschef moet
worden ingeleverd. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op de
vreemdeling die het Nederlanderschap heeft verkregen. Indien de vreemdeling
daarentegen schriftelijk melding maakt van het voornemen tot het verplaatsen van
zijn hoofdverblijf naar het buitenland, zendt de burgemeester dit bericht door aan de
korpschef”.

20202020

Paragraaf B1/3.2.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“3.2.5 Gevaar voor de nationale veiligheid3.2.5 Gevaar voor de nationale veiligheid3.2.5 Gevaar voor de nationale veiligheid3.2.5 Gevaar voor de nationale veiligheid

Ingevolge artikel 21, eerste lid, onder d, Vreemdelingenwet kan de aanvraag tot het
verlenen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 20
Vreemdelingenwet, van de vreemdeling die direct voorafgaande aan de aanvraag,
gedurende vijf achtereenvolgende jaren rechtmatig verblijf heeft genoten als bedoeld
in artikel 8, onder a, c, e dan wel l, Vreemdelingenwet, worden afgewezen indien de
vreemdeling een gevaar vormt voor de nationale veiligheid.

Gevaar voor de nationale veiligheid wordt per geval beoordeeld. In deze paragraaf
zijn derhalve geen algemene regels opgenomen met betrekking tot de gevallen
waarin de aanvraag op deze grond wordt afgewezen of de verblijfsvergunning
regulier voor onbepaalde tijd op deze grond wordt ingetrokken.
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Indien naar de mening van de korpschef een bepaalde vreemdeling een gevaar vormt
voor de nationale veiligheid, maakt hij dit onverwijld schriftelijk aan de Minister
kenbaar. De korpschef stelt de Minister onverwijld alle relevante gegevens en
bescheiden ter beschikking.”

21212121

Paragraaf B1/3.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“3.4 De intrekking van de verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd3.4 De intrekking van de verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd3.4 De intrekking van de verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd3.4 De intrekking van de verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Ingevolge artikel 22, eerste lid, Vreemdelingenwet, kan de verblijfsvergunning
regulier voor onbepaalde tijd worden ingetrokken indien:

a.a.a.a. de houder daarvan zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft gevestigd;

b.b.b.b. de vreemdeling onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft
achtergehouden terwijl die gegevens tot afwijzing van de aanvraag tot het
verlenen, wijzigen of verlengen zouden hebben geleid;

c.c.c.c. de houder daarvan bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonnis is
veroordeeld wegens een misdrijf waartegen een gevangenisstraf van drie
jaren of meer is bedreigd dan wel hem terzake de maatregel, bedoeld in
artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht, is opgelegd;

d.d.d.d. de vreemdeling een gevaar vormt voor de nationale veiligheid.

Op grond van artikel 22, tweede lid, Vreemdelingenwet kunnen bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de toepassing van deze
grond. Dergelijke regels zijn neergelegd in artikel 3.97 en 3.98 Vreemdelingenbesluit.

In gevallen van verblijfsbeëindiging levert de vreemdeling zijn verblijfsdocument in
op grond van artikel 4.52 Vreemdelingenbesluit.

Art. 4.52 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.52 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.52 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.52 Vreemdelingenbesluit:
1. De vreemdeling levert het document, bedoeld in artikel 9 van de Wet, in ieder geval
in persoon in bij de korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente van
verblijf is gelegen:

a. zodra hij niet meer rechtmatig verblijft, doch uiterlijk op het moment
waarop de vertrektermijn, bedoeld in artikel 62 van de Wet, verstrijkt, en

b. vóór zijn vertrek naar het buitenland, indien hij zijn hoofdverblijf buiten
Nederland verplaatst.

2. De persoon die het Nederlanderschap heeft verkregen levert het document,
bedoeld in artikel 9 van de Wet, in bij de korpschef van het regionale politiekorps
waarin de gemeente waar hij zijn woon- of verblijfsplaats heeft is gelegen.

De korpschef zendt het verblijfsdocument voorzien van een begeleidend schrijven,
waarin de reden van inname alsmede ten minste het adres van de vreemdeling in het
buitenland staan vermeld, naar het Bureau Documenten van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) te Zwolle. Het Bureau Documenten stelt vervolgens het
juiste kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op de hoogte van het
innemen van het verblijfsdocument. Dit in verband met de verblijfsrechtelijke status
van de vreemdeling.
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In de situatie waarin de vreemdeling zich in persoon meldt bij de burgemeester van
de gemeente waar hij woon- of verblijfplaats heeft met de mededeling dat hij zijn
hoofdverblijf naar buiten Nederland wenst te verplaatsen, attendeert de
burgemeester de vreemdeling erop dat het verblijfsdocument bij de korpschef moet
worden ingeleverd. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op de
vreemdeling die het Nederlanderschap heeft verkregen. Indien de vreemdeling
daarentegen schriftelijk melding maakt van het voornemen tot het verplaatsen van
zijn hoofdverblijf naar het buitenland, zendt de burgemeester dit bericht door aan de
korpschef”.

22222222

Paragraaf B1/4.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.1 De aanvraag4.1 De aanvraag4.1 De aanvraag4.1 De aanvraag

De verblijfsvergunning regulier (zowel voor bepaalde tijd als ook voor onbepaalde
tijd) wordt op aanvraag verleend. Daarop bestaan ingevolge artikel 3.6
Vreemdelingenbesluit slechts drie uitzonderingen, waarin de verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd (artikel 14 Vreemdelingenwet) ambtshalve kan worden
verleend.

Art. 3.6 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.6 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.6 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.6 Vreemdelingenbesluit:
De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, kan
slechts ambtshalve worden verleend onder een beperking verband houdend met;

a.a.a.a.verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken;

bbbb.het feit dat na drie jaren niet onherroepelijk is beslist op een asielaanvraag, of

c.c.c.c.verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling.

De verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd wordt nimmer ambtshalve
verleend.

De verlenging van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, ook van de
hierboven genoemde verblijfsvergunningen (beperkingen), geschiedt op aanvraag.
Deze verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd kan wel ambtshalve worden
gewijzigd. Tenslotte wordt een verzoek om heroverweging van een eerdere
afwijzende beschikking aangemerkt als een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel
1, onder f, Vreemdelingenwet en leidt evenmin tot de ambtshalve verlening van een
verblijfsvergunning.

 Intrekking van aanvragen

Een vreemdeling kan hetzij middels een formulier M53, hetzij middels een brief een
aanvraag en eventuele vervolgprocedures intrekken.

Middels het model formulier M53.
Het formulier M53 wordt gebruikt ingeval:
1. de vreemdeling zich in een politiecel bevindt;
2. de vreemdeling zich in een Huis van Bewaring bevindt;
3. de vreemdeling een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning asiel

heeft ingediend;
4. de vreemdeling zich in een uitzetcentrum bevindt;
5. de vreemdeling zich in een cel van de Koninklijke Marechaussee bevindt
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Ad 1 tot en met 3:Ad 1 tot en met 3:Ad 1 tot en met 3:Ad 1 tot en met 3:
Het formulier model M53 wordt ten overstaan van de korpschef ingevuld en
ondertekend. Indien de vreemdeling de aanvraag en de eventuele vervolgprocedures
middels het formulier M53 wenst in te trekken, vergewist de korpschef zich ervan dat
de vreemdeling de inhoud en de strekking van de door hem te ondertekenen
verklaring kent en begrijpt. Op het formulier M53 wordt nadrukkelijk vermeld welke
procedure(s) wordt (worden) ingetrokken. Zonodig wordt door de korpschef een
(telefonische) tolk ingeschakeld in een taal waarvan redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat de vreemdeling die kan verstaan. De korpschef maakt verder een
proces-verbaal of een ambtelijk verslag op van de reden(en) van de vreemdeling om
tot intrekking van de toelatingsprocedure(s) over te gaan en van de omstandigheden
waaronder de ondertekening van het formulier M53 plaatsvond. De korpschef zendt
het formulier M53 en het opgemaakte proces-verbaal of het ambtelijke verslag zo
spoedig mogelijk door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Indien de
vreemdeling een raadsman heeft ingeschakeld, neemt de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) na ontvangst van de stukken contact op met de raadsman
voor het beëindigen van de procedure(s).

Ad 4 en 5:Ad 4 en 5:Ad 4 en 5:Ad 4 en 5:
Het formulier model M53 wordt ten overstaan van de Koninklijke Marechaussee
ingevuld en ondertekend. Indien de vreemdeling de aanvraag en de eventuele
vervolgprocedures middels het formulier M53 wenst in te trekken, vergewist de
Koninklijke Marechaussee zich ervan dat de vreemdeling de inhoud en de strekking
van de door hem te ondertekenen verklaring kent en begrijpt. Op het formulier M53
wordt nadrukkelijk vermeld welke procedure(s) wordt (worden) ingetrokken.
Zonodig wordt door de Koninklijke Marechaussee een (telefonische) tolk
ingeschakeld in een taal waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de
vreemdeling die kan verstaan. De Koninklijke Marechaussee maakt verder een
proces-verbaal of een ambtelijk verslag op van de reden(en) van de vreemdeling om
tot intrekking van de toelatingsprocedure(s) over te gaan en van de omstandigheden
waaronder de ondertekening van het formulier M53 plaatsvond. De Koninklijke
Marechaussee zendt het formulier M53 en het opgemaakte proces-verbaal of het
ambtelijke verslag zo spoedig mogelijk door naar de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND). Indien de vreemdeling een raadsman heeft ingeschakeld,
neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) na ontvangst van de stukken
contact op met de raadsman voor het beëindigen van de procedure(s).

Middels een briefMiddels een briefMiddels een briefMiddels een brief

In andere dan de hierboven genoemde situaties is intrekking van procedure(s) door
middel van een brief van de vreemdeling, zijn wettelijke vertegenwoordiger of
gevolmachtigde eveneens mogelijk.
Uit de inhoud van de brief dient duidelijk naar voren te komen welke aanvraag of
vervolgprocedure wordt ingetrokken. In geval van twijfel dient de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) zich ervan te vergewissen welke aanvraag of
vervolgprocedure wordt ingetrokken. Hiertoe zal de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) zich schriftelijk tot de vreemdeling, zijn wettelijke
vertegenwoordiger of gevolmachtigde wenden. Indien de vreemdeling een raadsman
heeft, neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) na ontvangst van de brief
contact op met de raadsman voor het beëindigen van de procedure(s).
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) draagt er zorg voor dat de politie en de
burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft,
van het beëindigen van de procedure(s) worden geïnformeerd.

Herhaalde aanvraag

Een herhaalde aanvraag is een aanvraag, die op grond van artikel 4:6 Algemene wet
bestuursrecht kan worden afgewezen (artikel 1, onder f, Vreemdelingenwet). Het gaat
dus om een aanvraag die is ingediend overeenkomstig de formele vereisten van
artikel 3.26 tot en met 3.28 of artikel 3.30 tot en met 3.32 Voorschrift Vreemdelingen.
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Op grond van artikel 4:6 Algemene wet bestuursrecht is de aanvrager gehouden
nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden, indien na een
geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan.
Er is enkel sprake van nieuwe feiten en omstandigheden indien die:
- op het moment waarop de eerste aanvraag werd afgewezen niet bekend waren of
redelijkerwijs niet bekend konden zijn; en
- aanleiding geven tot heroverweging van de afwijzing van de eerste aanvraag.

Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden
vermeld, kan het bestuursorgaan de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar de
eerdere afwijzende beschikking. De aanvrager behoeft niet in de gelegenheid te
worden gesteld de aanvraag inhoudelijk dan wel procedureel aan te vullen; van het
toepassen van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht kan immers worden afgezien.

Artikel 3.1, eerste lid Vreemdelingenbesluit bepaalt dat tijdens de behandeling van
een aanvraag uitzetting niet achterwege blijft indien naar het voorlopig oordeel van
de Minister sprake is van een herhaalde aanvraag. Gelet op de strekking van dit
artikel is het noodzakelijk om een herhaalde aanvraag met grote voortvarendheid te
behandelen.

Worden wel nieuw gebleken feiten en omstandigheden vermeld, dan is er geen
sprake van een herhaalde aanvraag, maar van een tweede of volgende aanvraag.

N.B.: In een bezwaarschrift, gericht tegen de afwijzing van de herhaalde aanvraag,
aangevoerde nieuwe feiten of omstandigheden zijn geen reden voor
gegrondverklaring van het bezwaarschrift, aangezien zij niet aangevoerd zijn bij de
aanvraag en daarom niet afdoen aan de juistheid van de verkorte afdoening van de
aanvraag. Deze nieuwe feiten en omstandigheden kunnen aanleiding zijn om een
nieuwe aanvraag om een verblijfsvergunning of een machtiging tot voorlopig verblijf
in te dienen.

Verzoek om heroverweging

Een verzoek om heroverweging van een in rechte onaantastbaar geworden
beschikking, dat veelal per brief wordt gedaan, is - voor zover hier van belang - niet
ingediend overeenkomstig de vereisten van artikel 3.26 tot en met 3.28 of artikel 3.30
tot en met 3.32 Voorschrift Vreemdelingen.
De vreemdeling wordt eerst in de gelegenheid gesteld aan de formele vereisten te
voldoen. Daartoe zal een termijn worden gesteld, waarbinnen de vreemdeling het
verzuim kan herstellen. Doet de vreemdeling dit niet of niet binnen de gestelde
termijn, dan kan op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht de aanvraag
buiten behandeling worden gesteld.

Als de vreemdeling wel een volgens de vereisten geldige aanvraag indient, dan is
hetgeen onder het kopje „herhaalde aanvraag“ is opgenomen van toepassing.”

23232323

Paragraaf B1/4.1.1.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.1.1.1  Schriftelijke aanvraag

De aanvraag wordt altijd schriftelijk ingediend. Indien de vreemdeling mondeling
aangeeft een aanvraag in te willen dienen, wordt hij er door de burgemeester van de
gemeente waar hij woon- of verblijfplaats heeft op gewezen dat de aanvraag
schriftelijk moet worden ingediend.”

24242424

Paragraaf B1/4.1.1.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.1.1.2 Indiening in persoon
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Als hoofdregel wordt de aanvraag, in het belang van de behandeling van die aanvraag
en in het belang van het toezicht op vreemdelingen, door de vreemdeling in persoon
ingediend. Indien de vreemdeling het aanvraagformulier niet in persoon inlevert bij
de burgemeester van de gemeente waar hij woon- of verblijfplaats heeft, doch het
schriftelijk retourneert, zal hij worden verzocht in persoon te verschijnen teneinde
aldaar alsnog een aantal gegevens in persoon te verstrekken. De burgemeester tekent
op het aanvraagformulier aan op welke datum de aanvraag door hem is ontvangen.”

25252525

Paragraaf B1/4.1.1.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.1.1.3 Plaats van indiening van de aanvraag regulier en de aanvraag tot vervanging
of vernieuwing van een verblijfsdocument

Artikel 3.101 Vreemdelingenbesluit:Artikel 3.101 Vreemdelingenbesluit:Artikel 3.101 Vreemdelingenbesluit:Artikel 3.101 Vreemdelingenbesluit:
1.De aanvraag, bedoeld in de artikelen 14 en 20 van de Wet, wordt ingediend op een
bij ministeriële regeling aan te wijzen plaats.
2.In afwijking van het eerste lid wordt, indien de vreemdeling rechtens de vrijheid is
ontnomen, de aanvraag ingediend op de plaats waar de vrijheidsontneming ten
uitvoer wordt gelegd.
3.In afwijking van het eerste lid kan de aanvraag, bedoeld in artikel 14 van de Wet,
tevens worden ingediend bij de Nederlandse diplomatieke of consulaire
vertegenwoordiging in Australië, Nieuw Zeeland of Canada, indien de vreemdeling
de Australische, Nieuw Zeelandse of Canadese nationaliteit bezit en in Nederland wil
verblijven in het kader van een uitwisselingprogramma tussen Nederland en die
landen.

Artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen:
1.De aanvraag tot het verlenen of wijzigen van de verblijfsvergunning, bedoeld in
artikel 14 van de Wet, wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de
vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.
2.In afwijking van het eerste lid wordt de aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning onder de beperking, genoemd in artikel 3.4, eerste lid, onder s
van het Besluit, ingediend bij de korpschef van de politieregio waar de aangifte is
gedaan.

Artikel 3.33b Voorschrift Vreemdelingen:
De aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning,
bedoeld in artikel 14 van de Wet, wordt ingediend bij het kantoor van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst te Zwolle.

Artikel 3.33c Voorschrift Vreemdelingen:
De aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 20 van
de Wet, wordt ingediend bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst te
Zwolle.

De aanvraag tot het verlenen of het wijzigen van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd.
Hoofdregel:De aanvraag tot het verlenen of het wijzigen van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente
waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft (artikel 4:1 Algemene wet
bestuursrecht, in samenhang met artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen).

De aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
op grond van hoofdstuk B9 Vreemdelingencirculaire (mensenhandel).
In afwijking van de hoofdregel wordt de aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking verband houdend
met de vervolging van mensenhandel ingediend bij de korpschef van de gemeente
waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.
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De korpschef stuurt de aanvraag na ontvangst per omgaande rechtstreeks door naar
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), zodat op deze aanvraag binnen 24 uur
kan worden beslist.

De aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd.
De aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd wordt schriftelijk ingediend bij het kantoor van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te Zwolle.

De aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde
tijd.
De aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde
tijd wordt eveneens schriftelijk ingediend bij het kantoor van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) te Zwolle.

Aanvraag van een vreemdeling wiens vrijheid rechtens is ontnomen.
Ingevolge het bepaalde in artikel 3.101, tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit
wordt, indien de vreemdeling rechtens de vrijheid is ontnomen, de aanvraag
ingediend op de plaats waar de vrijheidsontneming ten uitvoer wordt gelegd.

Dat kan een politiecel, een cel van de Koninklijke Marechaussee, een Huis van
Bewaring of een uitzetcentrum zijn.

Indien de vreemdeling zich in een politiecel of een Huis van Bewaring bevindt,
neemt de korpschef de aanvraag in ontvangst en zendt haar onverwijld door naar de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het
model M56. De terzake relevante bescheiden en gegevens worden met de aanvraag
meegezonden. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist onverwijld op de
aanvraag en stelt de korpschef onverwijld in kennis van de inhoud van de beslissing.

Indien de vreemdeling zich in een cel van de Koninklijke Marechaussee of een
uitzetcentrum bevindt, neemt de Koninklijke Marechaussee de aanvraag in
ontvangst en zendt haar onverwijld door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). De terzake relevante gegevens en bescheiden worden met de aanvraag
meegezonden. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het model M56. De Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND) beslist onverwijld op de aanvraag en stelt de Koninklijke
Marechaussee onverwijld in kennis van de inhoud van de beslissing.

Aanvraag van vreemdelingen van Australische, Canadese of Nieuw-Zeelandse
nationaliteit.

De aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
kan ingevolge artikel 3.101, derde lid, Vreemdelingenbesluit worden ingediend bij de
Nederlandse vertegenwoordiging in Australië, Canada of Nieuw Zeeland, indien de
Australische, Canadese of Nieuw-Zeelandse vreemdeling in het kader van een
uitwisselingsprogramma tussen Nederland en een van die landen in Nederland wil
verblijven. Bedoelde vertegenwoordiging zendt de aanvraag met alle bijbehorende
informatie en bescheiden door naar de burgemeester van de gemeente waar de
vreemdeling woon- of verblijfplaats beoogt. De verschuldigde leges worden door de
vreemdeling na aankomst in Nederland voldaan bij de burgemeester van de
gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats beoogt.
De burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft
verschaft de vreemdeling die in afwachting is van de beslissing op de aanvraag het
bescheid rechtmatig verblijf, met daarop de aantekening dat het de vreemdeling is
toegestaan arbeid te verrichten. Zie dienaangaande B7.

De aanvraag kan ook in Nederland worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.
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De aanvraag tot vervanging of vernieuwing van een verblijfsdocument
Artikel 4.22 Vreemdelingenbesluit:Artikel 4.22 Vreemdelingenbesluit:Artikel 4.22 Vreemdelingenbesluit:Artikel 4.22 Vreemdelingenbesluit:
1. De documenten, bedoeld in artikel 4.21, eerste lid, onder a tot en met d, worden

door Onze Minister vervangen, indien:
a. de vreemdeling aan wie het document werd afgegeven, overeenkomstig

artikel 4.44 aangifte heeft gedaan van vermissing, verlies of het voor
identificatie ondeugdelijk worden van dat document, en

b. Onze Minister heeft vastgesteld dat er gegronde redenen zijn om te
veronderstellen dat de aangifte naar waarheid is gedaan.

2. Onverminderd het eerste lid, worden de documenten, bedoeld in artikel 4.21,
eerste lid, onder a, telkens vijf jaren na de afgifte ervan, vervangen.

Aanvragen met betrekking tot het vervangen of het vernieuwen van verblijfs-
documenten om redenen als genoemd in artikel 4.22 van het Vreemdelingenbesluit
kunnen worden toegezonden aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De
aanvrager kan daartoe telefonisch via nummer 0900 – 1234561 (€ 0,10 p.m.) een
aanvraagformulier (model M83) aanvragen. Dit landelijk telefoonnummer is
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Dit
aanvraagformulier kan vervolgens, volledig ingevuld en voorzien van alle benodigde
bescheiden, worden geretourneerd aan het hieronder vermelde adres van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND):

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
t.a.v. de afdeling Verlengingen
Postbus 7029
8007 HA ZWOLLE.

Zie verder paragraaf A3/3.8.3 Vreemdelingencirculaire 2000.
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Paragraaf B1/4.1.1.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen. De
daaropvolgende paragraaf is hernummerd en komt te luiden:

“4.1.1.4 Vastgesteld formulier

Artikel 3.99 Vreemdelingenbesluit:Artikel 3.99 Vreemdelingenbesluit:Artikel 3.99 Vreemdelingenbesluit:Artikel 3.99 Vreemdelingenbesluit:
“1. De aanvraag, bedoeld in de artikelen 14 en 20 van de Vreemdelingenwet, wordt
gedaan door het indienen van een formulier, waarvan het model bij ministeriële
regeling wordt vastgesteld.

2.De door een vreemdeling ingediende aanvraag tot het verlenen, wijzigen of het
verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd,
bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet, kan mede betrekking hebben op
diens inwonende kinderen jonger dan twaalf jaar”.

De aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier wordt schriftelijk
ingediend door middel van een formulier, waarvan het model bij ministeriële
regeling is vastgesteld. De modellen zijn:

- model M35-A voor de indiening van een aanvraag tot verlening of wijziging van
een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in de situatie dat de
vreemdeling niet in het bezit is van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf;

- model M35-A-1 voor de indiening van een aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in de situatie dat de vreemdeling
in het bezit is van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf;

- model M35-B voor de indiening van een aanvraag tot verlenging van de
geldigheidsduur van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd;

- model M35-D voor de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning
regulier voor onbepaalde tijd;
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- model M35-E voor de indiening van een verzoek om toetsing aan het recht van
de Europese gemeenschappen;

Het verkrijgen van het aanvraagformulier
Een formulier kan worden verkregen:
- via de website van de IND (www.ind.nl);
- via de infolijn van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND); telefoonnummer

0900-1234561 (€0,10 p.m.). Dit landelijk telefoonnummer is bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en

- via de burgemeester van de gemeente van de woon- of verblijfplaats van de
vreemdeling.

De vreemdeling die zich bij de burgemeester van zijn woon- of verblijfplaats meldt
ter indiening van een aanvraag, zal aldaar kenbaar maken voor welk verblijfsdoel hij
een aanvraag wenst in te dienen. De burgemeester kan vervolgens met behulp van
een handleiding vaststellen welk aanvraagformulier aan de vreemdeling behoort te
worden verschaft.
Bij een aanvraag om eerste toelating zal
- het aanvraagformulier tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor

bepaalde tijd na inreis op een geldige machtiging tot voorlopig verblijf, hetzij
- het aanvraagformulier tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor

bepaalde tijd na inreis zonder geldige machtiging tot voorlopig verblijf, hetzij
- het aanvraagformulier tot afgifte van een bewijs waaruit het rechtmatig verblijf

als gemeenschapsonderdaan blijkt,
aan de vreemdeling worden verstrekt.

Indien de aanvraag wordt ingediend door middel van een brief die de bewoordingen
van het toepasselijke formulier volgt en die alle daarbij gevraagde gegevens omvat,
wordt deze - met inachtneming van de overige vereisten - in behandeling genomen.”
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Paragraaf B1/4.1.1.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.1.1.5 Ondertekening van de aanvraag

De aanvraag wordt ondertekend door de vreemdeling zelf of door diens wettelijke
vertegenwoordiger. Als zodanig gelden uitsluitend een ouder, voogd of curator (dus
niet een advocaat of zaakwaarnemer). Degene die een aanvraag namens een
minderjarig kind wenst in te dienen, toont aan diens wettelijke vertegenwoordiger te
zijn. Indien dat niet is aangetoond, geeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
een termijn van drie maanden om dat gebrek te herstellen. Dat laatste geschiedt
hetzij door een voogdijvoorziening in Nederland, hetzij door de ondertekening van
de aanvraag namens het kind door de wettelijk vertegenwoordiger van het kind in
het land van herkomst. Indien na afloop van de termijn van drie maanden de
wettelijke vertegenwoordiging niet is geregeld en het kind jonger is dan twaalf jaar,
wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld. Indien het kind twaalf jaar of ouder
is, kan genoegen worden genomen met ondertekening door het kind zelf.”
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Paragraaf B1/4.1.1.6 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.1.1.6 Vermelding van naam en adres van de aanvrager en dagtekening

De aanvraag bevat in ieder geval de naam en het adres van de vreemdeling, en de
dagtekening van de aanvraag (artikel 4:2, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht). Bij
ontvangst van de aanvraag wordt aangetekend op welke datum de aanvraag is
ontvangen.”

http://www.ind.nl)/
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Paragraaf B1/4.1.1.7 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.1.1.7  Aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd

De vreemdeling geeft onder meer aan welke verblijfsvergunning regulier hij wenst te
verkrijgen en voor welk verblijfsdoel hij in Nederland wenst te verblijven. Zie artikel
4:2, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.

Verblijfsvergunning zonder beperking
Indien de vreemdeling aangeeft op grond van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd zonder beperking in Nederland te willen verblijven, wordt hij door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de gelegenheid gesteld de aanvraag
nader aan te vullen met een concreet verblijfsdoel en dat doel nader met gegevens en
bescheiden te onderbouwen. De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
wordt immers niet zonder beperking verleend, maar altijd onder een beperking die
verband houdt met het verblijfsdoel (artikel 14, tweede lid, Vreemdelingenwet).
Indien de vreemdeling aangeeft in Nederland te willen verblijven voor een ander
regulier doel dan de verblijfsdoelen die in het Vreemdelingenbesluit en de
Vreemdelingencirculaire (en eventueel de (voorheen)Tussentijdse Berichten
Vreemdelingencirculaire, thans Wijzigingsbesluiten Vreemdelingencirculaire) zijn
genoemd, verschaft hij alle benodigde gegevens en bescheiden op grond waarvan hij
meent dat aan hem op grond van hetzij een wezenlijk Nederlands belang, hetzij
klemmende redenen van humanitaire aard, hetzij internationale verplichtingen, een
verblijfsvergunning behoort te worden verleend.

Meer verblijfsdoelen
Per aanvraag wordt één verblijfsdoel aangegeven. De verblijfsdoelen zijn genoemd in
het Vreemdelingenbesluit (zie artikel 3.4 en 3.14 t/m 3.56 Vreemdelingenbesluit) en
nader uitgewerkt in B2 en verder van de Vreemdelingencirculaire. Deze opsomming
is echter niet limitatief.
Indien de vreemdeling aangeeft voor meerdere verblijfsdoelen - bijvoorbeeld voor
verblijf in het kader van gezinshereniging en voor het verrichten van arbeid als
zelfstandige - in Nederland te willen verblijven, dient hij evenzovele aanvragen in te
dienen. Per aanvraag worden leges geheven.

Wijziging verblijfsdoel

Art. 3.100 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.100 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.100 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.100 Vreemdelingenbesluit:
Indien de vreemdeling, hangende de besluitvorming op een eerdere aanvraag,
wijziging van het gevraagde verblijfsdoel wenst, dient hij een nieuwe aanvraag in.

Artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen:Artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen:Artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen:Artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen:

1. De aanvraag tot het verlenen of wijzigen van de verblijfsvergunning, bedoeld in
artikel 14 van de Wet, wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de
vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

2. In afwijking van het eerste lid wordt de aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning onder de beperking, genoemd in artikel 3.4, eerste lid, onder s
van het Besluit, ingediend bij de korpschef van de politieregio waar de aangifte is
gedaan.

Indien de vreemdeling na de indiening van de aanvraag aangeeft, verblijf in
Nederland voor een ander doel te wensen, dient hij een nieuwe aanvraag tot het
verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in bij de
burgemeester van de gemeente waar hij woon- of verblijfplaats heeft. In dat geval
worden opnieuw leges geheven. De vreemdeling kan desgewenst de eerder
ingediende aanvraag schriftelijk intrekken. Intrekking van de aanvraag leidt niet tot
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restitutie van de leges.

Slechts indien redelijkerwijs niet van wijziging van het verblijfsdoel kan worden
gesproken, hoeft geen nieuwe aanvraag te worden ingediend. Daarvan is sprake
indien de vreemdeling, die aanvankelijk verblijf bij partner beoogde, met dezelfde
partner is gehuwd.

Asielgerelateerd verblijfsdoel

In het aanvraagformulier model M35-A (aanvraag verblijfsvergunning regulier
zonder machtiging tot voorlopig verblijf of aanvraag tot wijziging van de
verblijfsvergunning) wordt de vreemdeling die verblijf beoogt op asielgerelateerde
gronden verwezen naar één van de Aanmeldcentra in Nederland ter indiening van
een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel.

Van asielgerelateerde gronden is in ieder geval sprake, indien de vreemdeling zich
erop beroept dat hij:

a. (verdrags)vluchteling is;

b. gegronde redenen heeft bij uitzetting een reëel risico te lopen om te worden
onderworpen aan folteringen, aan onmenselijke of vernederende
behandelingen of bestraffingen;

c. niet kan terugkeren naar het land van herkomst op grond van klemmende
redenen van humanitaire aard die verband houden met de redenen van zijn
vertrek uit dat land van herkomst; of

d. niet kan terugkeren naar het land van herkomst, omdat dat van bijzondere
hardheid zou zijn in verband met de algehele situatie aldaar.

Indien de vreemdeling desondanks de aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier onderbouwt met asielgerelateerde gronden, wijst de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hem er schriftelijk op dat deze bij de
beoordeling van de reguliere aanvraag buiten beschouwing worden gelaten. De
vreemdeling wordt er tevens op gewezen dat hij zich ter indiening van een aanvraag
tot verlening van een verblijfsvergunning asiel kan melden bij één van de
Aanmeldcentra in Nederland. Persisteert de vreemdeling ook na deze schriftelijke
mededeling nog bij het indienen van een reguliere aanvraag onderbouwd met
asielgerelateerde gronden, dan wordt de aanvraag als een aanvraag tot het verlenen
van een verblijfsvergunning regulier behandeld. Als gevolg hiervan worden onder
meer leges geheven en wordt getoetst aan het bezit van een geldig document voor
grensoverschrijding en een geldige machtiging tot voorlopig verblijf. Bij de
beoordeling van de aanvraag blijven de asielgerelateerde gronden buiten
beschouwing.

De ‘afgeleide asielstatus’
De vreemdeling die als gezinslid van een houder van de verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd in aanmerking komt voor verlening van een verblijfsvergunning
asiel op grond van artikel 29, eerste lid, onder e of f, Vreemdelingenwet dient een
daartoe strekkende aanvraag in te dienen bij één van de Aanmeldcentra in
Nederland. Zie C5/23.2.2.

Het gaat hierbij om:

a. de vreemdeling die als echtgenoot of echtgenote of minderjarig kind feitelijk
behoort tot het gezin, die dezelfde nationaliteit heeft en gelijktijdig met de
hoofdpersoon Nederland is ingereisd of is nagereisd binnen drie maanden,
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nadat aan de hoofdpersoon de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is
verleend (artikel 29, eerste lid, onder e, Vreemdelingenwet); en

b. de vreemdeling die als partner of als meerderjarig kind zodanig afhankelijk
is van de hoofdpersoon, dat hij om die reden behoort tot het gezin, die
dezelfde nationaliteit heeft en gelijktijdig met de hoofdpersoon Nederland is
ingereisd of is nagereisd binnen drie maanden, nadat aan de hoofdpersoon
de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is verleend (artikel 29, eerste
lid, onder f, Vreemdelingenwet).

Op deze aanvraag is de gebruikelijke asielprocedure van toepassing. Zo wordt onder
meer een eerste en (zonodig) een nader gehoor gehouden.”
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Paragraaf B1/4.1.1.8 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.1.1.8  Onderbouwende gegevens en bescheiden

Bij de indiening van de aanvraag legt de vreemdeling een geldig document voor
grensoverschrijding over en verstrekt hij, voorzover redelijkerwijs mogelijk, de
gegevens en bescheiden waarmee wordt aangetoond dat aan de voorwaarden wordt
voldaan (artikel 4:2, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.102, eerste lid,
Vreemdelingenbesluit). Uitgangspunt is dat de vreemdeling een volledig
onderbouwde aanvraag indient.

Indien de vreemdeling niet beschikt over een geldig document voor
grensoverschrijding, legt hij, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gegevens en
bescheiden over, waarmee wordt aangetoond dat hij vanwege de regering van het
land waarvan hij onderdaan is, niet of niet meer in het bezit van een geldig document
voor grensoverschrijding kan worden gesteld.

In dat geval legt hij tevens gegevens of bescheiden over omtrent zijn identiteit  en
nationaliteit.

Indien de gegevens of bescheiden in een vreemde taal, anders dan de Franse, Duitse
of Engelse taal, zijn gesteld, dient tevens een vertaling (in het Nederlands, Frans,
Duits of Engels) te worden verschaft.
De vertaling dient te zijn opgesteld door een bij een Nederlandse rechtbank beëdigde
tolk/vertaler.

Antecedentenverklaring
Aan vreemdelingen van twaalf jaar en ouder die een aanvraag indienen, wordt een
antecedentenverklaring ter ondertekening voorgelegd (model M37), tenzij de
vreemdeling de Belgische of Luxemburgse nationaliteit bezit en eigener beweging
een bewijs van goed zedelijk gedrag overlegt (zie B10).
De originele door de vreemdeling ondertekende antecedentenverklaring(en)
wordt/worden zorgvuldig bewaard in de administratie van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).

De vreemdeling die de antecedentenverklaring niet naar waarheid kan
ondertekenen, verschaft gegevens en bescheiden met betrekking tot zijn
antecedenten.

Gelegaliseerde bescheiden
De vreemdeling draagt zorg voor de legalisatie van buitenlandse stukken betreffende
de staat van personen. Zie B2.

Gelegaliseerde bescheiden uit Somalië



65

Er is in Somalië geen internationaal erkend gezag. Op die grond worden Somalische
autoriteiten en door hen uitgegeven documenten, waaronder bewijsstukken
betreffende de staat van personen, door Nederland niet erkend. Zie voor wat betreft
documenten voor grensoverschrijding B1/2.2.2 slot.

Legalisatie van documenten betreffende de burgerlijke staat van een persoon
geschiedt in het geval van Somalische onderdanen als regel door dezelfde niet
erkende autoriteiten en daarom worden ook die documenten door Nederland niet
erkend.

De circulaire van de Staatssecretaris van Justitie, mede namens de Ministers van
Buitenlandse Zaken en Grote Steden- en Integratiebeleid inzake “de Legalisatie en
verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen” van 12
januari 2000, aangepast op 30 september 2001, houdt onder meer in dat houders van
een verblijfsvergunning asiel of van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd, die is verleend met vrijstelling van het paspoortvereiste, zijn vrijgesteld van het
legalisatievereiste. In aanvulling daarop geldt het volgende.

Van vreemdelingen, die op een wijze, als uitgewerkt in B1/2.2.2 hebben aangetoond
dat zij de door hen gestelde identiteit bezitten, alsmede de Somalische nationaliteit,
wordt niet geëist dat zij bij de aanvraag van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd (daarom ook niet bij de aanvraag van een machtiging tot voorlopig
verblijf) gelegaliseerde documenten betreffende hun burgerlijke staat overleggen.
Dit geldt echter alleen voorzover die documenten door Somalische autoriteiten zijn
afgegeven.

In daarvoor in aanmerking komende gevallen vindt DNA-onderzoek plaats om een
gestelde afstammingsrelatie vast te stellen, een en ander overeenkomstig B2/12.5 en
B2/12.6 (toepassing DNA-onderzoek).

Zie voor wat betreft documenten voor grensoverschrijding B1/2.2.2 slot.”
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Paragraaf B1/4.1.1.9 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

 “4.1.1.9  Specifieke bepalingen inzake de procedure en de afhandeling van de
aanvraag tot verlening of tot wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd.

Inleiding
Sinds de voltooiing van de overdracht van de toelatingstaken inzake reguliere
aanvragen van de korpschef naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de
gemeenten, fungeren de gemeenten als front-office, waar aanvragen tot verlening
van een verblijfsvergunning regulier, tot wijziging van de verblijfsvergunning of tot
toetsing aan het gemeenschapsrecht worden ingediend, registratie van de
vreemdeling plaatsvindt, de sticker “Verblijfsaantekeningen Algemeen” en de sticker
“Verblijfsaantekeningen voor Gemeenschapsonderdanen” worden verstrekt,
beleidsarme informatie wordt gegeven en verblijfsdocumenten worden uitgereikt.

De onderhavige paragraaf beschrijft de specifieke bepalingen in het kader van deze
nieuwe procedure. Voorts wordt een korte uiteenzetting gegeven van de
werkzaamheden van de burgemeester, zoals deze door hem worden verricht sinds de
overdracht.

Voorzover in de onderhavige paragraaf niet anders is bepaald, is het bepaalde in
hoofdstuk B1 onverkort van toepassing.

Opeenvolgende handelingen (in hoofdlijnen) van de burgemeester inzake de aanvraag
tot verlening van een verblijfsvergunning regulier of een aanvraag tot wijziging van de
verblijfsvergunning regulier.
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Identificeren van de vreemdeling

Deze handeling wordt verricht door de burgemeester in het kader van de inschrijving
in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). De identiteit van
de vreemdeling dient te worden vastgesteld aan de hand van de vereiste
brondocumenten zoals aangegeven in de GBA-wetgeving. De vreemdeling legt
hiertoe gegevens of bescheiden over omtrent zijn identiteit en nationaliteit.

Aankruisen checklist

De burgemeester kruist op de per verblijfsdoel gespecificeerde checklist – welke door
de Minister ter beschikking is gesteld – aan welke bescheiden bij het indienen van de
aanvraag door de vreemdeling zijn overgelegd.
De burgemeester kan de vreemdeling wijzen op de mogelijkheid de ontbrekende
bescheiden bij de aanvraag per ommegaande (dezelfde dag nog) over te leggen
(bijvoorbeeld een ontbrekende pasfoto, of een salarisstrookje dat de vreemdeling
thuis of elders heeft laten liggen en waarvan kan worden verwacht dat de
vreemdeling het per ommegaande (alsnog) kan overleggen). Met nadruk zij vermeld
dat vorenstaande situatie dient te worden onderscheiden van het bieden van
herstelverzuim en géén inhoudelijke toets met zich meebrengt voor de
burgemeester. Het bieden van herstelverzuim is uitdrukkelijk voorbehouden aan de
Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND).
Indien de vreemdeling aangeeft de ontbrekende bescheiden niet per ommegaande
alsnog te willen overleggen en kenbaar maakt dat hij zijn aanvraag in behandeling
wenst te laten nemen, neemt de burgemeester de aanvraag onverkort in ontvangst.

Het innen van de voor de aanvraag verschuldigde leges

Ingevolge artikel 24, tweede lid, Vreemdelingenwet is de vreemdeling leges
verschuldigd voor de afdoening van een aanvraag in door de Minister te bepalen
gevallen en volgens door die Minister te geven regels. Tevens kan de Minister
bepalen dat de vreemdeling voor de afgifte van documenten waaruit het rechtmatig
verblijf blijkt leges verschuldigd is. De Minister heeft van deze bevoegdheden gebruik
gemaakt bij de artikelen 3.34 en 3.34a Voorschrift Vreemdelingen.

Ingevolge artikel 3.34, zevende lid, Voorschrift Vreemdelingen en artikel 3.34a,
zevende lid, Voorschrift Vreemdelingen worden de leges terzake van een aanvraag tot
verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd of tot wijziging van
de verblijfsvergunning regulier, per aanvraag geheven door de burgemeester van de
gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.
De leges worden geïnd door de burgemeester. Betaling van de leges geschiedt per kas
of per pin.
De procedure inzake de leges staat meer uitgebreid beschreven in paragraaf B1/4.1.2.

Verstrekken “sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen”

De burgemeester verstrekt de sticker “Verblijfsaantekeningen Algemeen” (bijlage 7g
Voorschrift Vreemdelingen) aan de vreemdeling ten bewijze van het feit dat de
vreemdeling een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd of een aanvraag tot wijziging van de verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd heeft ingediend. De sticker wordt afgegeven voor een duur die één
maand korter is dan de geldigheidsduur van het document voor grensoverschrijding
van de vreemdeling, met in beginsel een maximumduur van zes maanden.
De sticker “Verblijfsaantekeningen Algemeen” bevat naast de aantekening omtrent
het rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder f,g,h, en i van de
Vreemdelingenwet, tevens informatie omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt.

Met nadruk zij vermeld dat de aantekening omtrent de aanmeldingsplicht alsmede
de aantekening omtrent de periodieke meldplicht onverkort door de korpschef dan
wel de ambtenaar belast met het toezicht worden geplaatst. Hiertoe wordt op de
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sticker “Aantekeningen Toezicht” (bijlage 7j Voorschrift Vreemdelingen) door de
korpschef de datum van de aanmelding en het nummer van het paspoort ingevuld
achter de tekst ‘aangemeld op…(datum)’.

Verstrekken sticker “Verblijfsaantekeningen Gemeenschapsonderdaan”

De burgemeester plaatst de sticker “Verblijfsaantekeningen
Gemeenschapsonderdaan” in het geldige document voor grensoverschrijding van de
vreemdeling, of voorziet het reisdocument van een zogeheten inlegvel. De sticker of
het inlegvel bevat naast de aantekening omtrent het rechtmatig verblijf, tevens
informatie omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt.

Maken kopieën van originele stukken die aanvrager toont, inclusief geldig document
voor grensoverschrijding en brondocumenten

De burgemeester maakt ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) een kopie van het door de vreemdeling overgelegde geldige document voor
grensoverschrijding alsmede een kopie van de door de vreemdeling overgelegde
originele brondocumenten (zoals geboorteakte en de huwelijksakte).
De kopieën van deze bescheiden dienen te worden gewaarmerkt.

Kopiëren van het ondertekende aanvraagformulier

De burgemeester maakt ten behoeve van de vreemdeling een kopie van de pagina
van het aanvraagformulier waarop de persoonsgegevens van de aanvrager staan
vermeld, alsmede diens handtekening. Deze kopie wordt gewaarmerkt en vervolgens
overhandigd aan de vreemdeling.

Verzenden van stukken naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De burgemeester draagt zorg voor het doorzenden van de aanvraag naar de
Immigratie- en Naturalisatiedienst.
Hij zendt onder meer de volgende bescheiden naar de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND); het originele aanvraagformulier (inclusief de vereiste
bijlagen (denk hierbij aan de originele relatieverklaring of de bewustverklaring au
pair), de set gewaarmerkte kopieën van het document voor grensoverschrijding en
de overgelegde brondocumenten, een kopie van het betalingsbewijs leges en de
ingevulde checklist.

Uitreiken van het verblijfsdocument

De burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft
roept de vreemdeling op voor het in ontvangst nemen van het verblijfsdocument.

Het verblijfsdocument wordt alleen in persoon aan de vreemdeling uitgereikt, tegen
afgifte van een ontvangstbewijs (Model M76) en - voorzover sprake is van een
aanvraag tot wijziging van de verblijfsvergunning - tegen inlevering van het oude
verblijfsdocument of tegen overlegging van (een kopie van) een proces-verbaal van
aangifte van vermissing van het oude verblijfsdocument. De burgemeester ziet er op
toe dat de vreemdeling in persoon, en bij minderjarigheid in bijzijn van zijn wettelijk
vertegenwoordiger, het verblijfsdocument in ontvangst neemt. De burgemeester
zendt het door de vreemdeling ondertekend ontvangstbewijs (Model M76) naar het
Bureau Documenten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Algemene informatie verschaffen

Naast bovengenoemde specifieke handelingen verschaft deburgemeester
beleidsarme algemene informatie aan de vreemdeling.”

32323232
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Paragraaf B1/4.1.1.10 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.1.1.10 Specifieke bepalingen inzake de procedure van de aanvraag tot verlenging
van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd of de
aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd.

Voor zover in de onderhavige paragraaf niet anders is bepaald, is het bepaalde in
hoofdstuk B1 onverkort van toepassing.

Schriftelijke aanvraag

De aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd of tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor
onbepaalde tijd wordt schriftelijk ingediend door middel van een formulier model
M35-B, respectievelijk model M35-D. Indien de vreemdeling mondeling aangeeft een
aanvraag in te willen dienen, wordt hij door de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) in de gelegenheid gesteld alsnog een schriftelijke aanvraag in te dienen.”

Het verkrijgen van het aanvraagformulier

Aanvraagformulier verlenging geldigheidsduur verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zendt de vreemdeling drie maanden
vóór de expiratie van de verblijfsvergunning een aanvraagformulier (model M35-B)
toe, waarmee de vreemdeling kan verzoeken om verlenging van de geldigheidsduur
van zijn verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd.

Met nadruk zij vermeld dat het voorgaande niet af doet aan de eigen
verantwoordelijkheid van de vreemdeling voor de tijdige indiening van de aanvraag.
Bij een niet-tijdige indiening van de verlengingsaanvraag komt dan ook geen
betekenis toe aan de omstandigheid dat de vreemdeling onverhoopt niet door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is gewezen op het feit dat zijn vergunning
afloopt.

Het aanvraagformulier tot verlenging van de geldigheidsduur van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd en tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd kan worden verkregen via
telefoonnummer 0900-1234561 (€0,10 p.m.), bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Plaats van indienen van een aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd en een aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd.

Artikel 3.33b Voorschrift Vreemdelingen:Artikel 3.33b Voorschrift Vreemdelingen:Artikel 3.33b Voorschrift Vreemdelingen:Artikel 3.33b Voorschrift Vreemdelingen:
De aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning,
bedoeld in artikel 14 van de Wet, wordt ingediend bij het kantoor van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst te Zwolle.

Artikel 3.33c Voorschrift Vreemdelingen:Artikel 3.33c Voorschrift Vreemdelingen:Artikel 3.33c Voorschrift Vreemdelingen:Artikel 3.33c Voorschrift Vreemdelingen:
De aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning bedoeld in artikel 20 van de
Wet, wordt ingediend bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst te
Zwolle.

Het aanvraagformulier tot verlenging van de geldigheidsduur van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd en de aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd wordt volledig ingevuld en
voorzien van alle benodigde bescheiden rechtstreeks verzonden naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Afdeling Verlengingen
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Postbus 7029
8007 HA  ZWOLLE

Samenloop aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd en aanvraag tot wijziging van de
verblijfsvergunning regulier

Indien sprake is van een gelijktijdig met de verlengingsaanvraag ingediende aanvraag
tot wijziging van de beperking waaronder de verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd is verleend, wordt de vreemdeling door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) verwezen naar de burgemeester van de gemeente waar hij
woon- of verblijfplaats heeft.
Het gaat hier immers in wezen om een nieuwe aanvraag en niet zozeer om
verlenging van de op grond van een andere beperking verleende verblijfsvergunning.
Doorgaans zal ten behoeve van deze nieuwe aanvraag andere informatie nodig zijn
dan waarover de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) al beschikt en die zonodig
in het kader van de aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd kan worden aangevuld.”

Overleggen van originele bescheiden

Artikel 3.102 Vreemdelingenbesluit:Artikel 3.102 Vreemdelingenbesluit:Artikel 3.102 Vreemdelingenbesluit:Artikel 3.102 Vreemdelingenbesluit:

1.1.1.1. De vreemdeling legt bij de in persoon ingediende aanvraag tot het verlenen,
het wijzigen of het verlengen van de geldigheidsduur van een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, of
tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, bedoeld
in artikel 20 van de Wet, in ieder geval over een geldig document voor
grensoverschrijding, alsmede, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de
gegevens en bescheiden op basis waarvan kan worden vastgesteld dat wordt
voldaan aan de voorwaarden voor de verlening, wijziging of verlenging.

2.2.2.2. Bij de niet in persoon ingediende aanvraag legt de vreemdeling afschriften
over van de in het eerste lid genoemde gegevens en bescheiden en overlegt
hij op verzoek van Onze Minister de originelen.

3.3.3.3. In afwijking van het eerste en tweede lid, legt de vreemdeling die niet
beschikt over een geldig document voor grensoverschrijding, voor zover
redelijkerwijs mogelijk, gegevens en bescheiden over waarmee wordt
aangetoond dat hij vanwege de regering van het land waarvan hij onderdaan
is, niet of niet meer in het bezit van een geldig document voor
grensoverschrijding kan worden gesteld. In dat geval overlegt hij tevens
aanvullende gegevens of bescheiden omtrent zijn identiteit en nationaliteit.

Artikel 3.33d Voorschrift Vreemdelingen:Artikel 3.33d Voorschrift Vreemdelingen:Artikel 3.33d Voorschrift Vreemdelingen:Artikel 3.33d Voorschrift Vreemdelingen:
De in artikel 3.102, tweede lid, van het Besluit genoemde gegevens en bescheiden
worden op verzoek van Onze Minister overgelegd bij de burgemeester van de
gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

De procedure ter zake van de aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van
een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, alsmede de aanvraag tot
verlening van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd, betreft in
beginsel een geheel en al schriftelijke procedure. De aanvraag wordt in beginsel niet
in persoon ingediend, doch voorzien van alle relevante gegevens en bescheiden
rechtstreeks naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gezonden.

Ingeval van een niet in persoon ingediende aanvraag zal de vreemdeling veelal
gegevens en bescheiden in kopie overleggen en niet in origineel. Ingevolge het
bepaalde in artikel 3.102, tweede lid, Vreemdelingenbesluit toont de vreemdeling op
verzoek van Onze Minister de originele gegevens en bescheiden.
Om te voorkomen dat de vreemdeling genoodzaakt is in die situatie allerlei originele
documenten (bijvoorbeeld geboorte- en huwelijksakten) aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) te zenden, worden de originele documenten feitelijk
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getoond bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of
verblijfplaats heeft.

De burgemeester maakt van de betreffende documenten een gewaarmerkte kopie en
stelt deze aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ter beschikking.

Leges

De leges die verschuldigd zijn voor de afdoening van een aanvraag tot verlenging van
de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd alsmede
voor de afdoening van een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning
regulier voor onbepaalde tijd worden namens de Minister door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) geïnd. De procedure terzake van het innen van de leges is
in paragraaf B1/4.1.2.1 meer uitgebreid beschreven.”

Verstrekken van de sticker “Verblijfsaantekeningen Algemeen”

De vreemdeling aan wie het is toegestaan na het verstrijken van de geldigheidsduur
van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in Nederland te verblijven,
hangende de beslissing op een door hem ingediende aanvraag tot verlenging van de
geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning, kan ten bewijze van dit rechtmatig
verblijf een sticker “Verblijfsaantekeningen Algemeen” (bijlage 7g Voorschrift
Vreemdelingen) verkrijgen. Op de sticker worden de datum en het nummer van het
paspoort ingevuld achter de tekst “verlenging aangevraagd voor de geldigheidsduur
op” of na de tekst “aanvraag ingediend om een verblijfsvergunning”. Ter verkrijging
van deze sticker dient de vreemdeling zich uitsluitend vooraf telefonisch aan te
melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) via het landelijk
telefoonnummer 0900-1234561 (€0,10 p.m.). Dit nummer is bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Vervolgens bepaalt een medewerker van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de tijd en locatie waar de sticker kan
worden verkregen. Het vorenstaande is tevens van toepassing op de vreemdeling die
in afwachting is van een beslissing op een door hem ingediende aanvraag tot
verlening van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd.

De sticker “Verblijfsaantekeningen Algemeen” (bijlage 7g Voorschrift
Vreemdelingen) bevat tevens informatie omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt.
Het is van belang dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de vreemdeling
wijst op de rechten die voortvloeien uit deze informatie omtrent de toegang tot de
arbeidsmarkt van de vreemdeling.

Het uitreiken van het verblijfsdocument

De burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft
roept de vreemdeling op voor het in ontvangst nemen van het verblijfsdocument.

Het verblijfsdocument wordt alleen in persoon aan de vreemdeling uitgereikt, tegen
afgifte van een ontvangstbewijs (Model M76) en tegen inlevering van het oude
verblijfsdocument of tegen overlegging van (een kopie van) een proces-verbaal van
aangifte van vermissing van het oude verblijfsdocument. De burgemeester ziet er op
toe dat de vreemdeling in persoon, en bij minderjarigheid in bijzijn van zijn wettelijk
vertegenwoordiger, het verblijfsdocument in ontvangst neemt. De ambtenaar
burgerzaken of de ambtenaar publiekszaken zendt het door de vreemdeling
ondertekend ontvangstbewijs (Model M76) naar het Bureau Documenten van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Indien de aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning
regulier wordt afgewezen, wordt het verblijfsdocument door de korpschef
ingenomen zodra deze beslissing in rechte onaantastbaar is geworden.”
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Paragraaf B1/4.1.1.11 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

““““B1/4.1.1.11 De aanvraag tot vervanging of vernieuwing van het verblijfsdocument

Inleiding.

De houder van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd waarvan de
geldigheidsduur van het verblijfsdocument afloopt, wordt analoog aan de procedure
zoals omschreven in paragraaf B1/ 4.1.1.9 (“Specifieke bepalingen inzake de
procedure van de aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd of de aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd”) door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) gewezen op de mogelijkheid om dit document te
vernieuwen door middel van het indienen van het aanvraagformulier model M83.

Artikel 4.22 Vreemdelingenbesluit:Artikel 4.22 Vreemdelingenbesluit:Artikel 4.22 Vreemdelingenbesluit:Artikel 4.22 Vreemdelingenbesluit:
1.1.1.1. De documenten, bedoeld in artikel 4.21, eerste lid, onder a tot en met d,

worden door onze Minister vervangen, indien:
a.a.a.a. de vreemdeling aan wie het document werd afgegeven, overeenkomstig

artikel 4.44 aangifte heeft gedaan van vermissing, verlies of het voor
identificatie ondeugdelijk worden van dat document, en

b.b.b.b. Onze Minister heeft vastgesteld dat er gegronde redenen zijn om te
veronderstellen dat de aangifte naar waarheid is gedaan.

2.2.2.2. Onverminderd het eerste lid, worden de documenten, als bedoeld in artikel
4.21, eerste lid, onder a, telkens vijf jaren na de afgifte ervan, vervangen.

Schriftelijke aanvraag

De aanvraag tot vervanging of vernieuwing van het verblijfsdocument wordt
schriftelijk ingediend door middel van het formulier model M83. Indien de
vreemdeling mondeling aangeeft een aanvraag in te willen dienen, wordt hij door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de gelegenheid gesteld alsnog een
schriftelijke aanvraag in te dienen.”

Verkrijgen van het aanvraagformulier tot vervanging of vernieuwing van het
verblijfsdocument.

Een formulier voor een aanvraag tot vervanging of vernieuwing van het
verblijfsdocument (formulier model M83) kan telefonisch via het nummer 0900-
1234561 (€0,10 p.m.) worden verkregen. Het nummer is bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Plaats van indienen van de aanvraag tot vervanging of vernieuwing van het
verblijfsdocument.

De aanvraag tot vervanging of vernieuwing van het verblijfsdocument wordt
rechtstreeks naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gezonden. Het adres
waar het aanvraagformulier, volledig ingevuld en voorzien van alle benodigde
bescheiden, naar toe kan worden gezonden is:
Immigratie- en Naturisatiedienst (IND)
Afdeling Verlengingen
Postbus 7029
8007 HA  ZWOLLE

Het uitreiken van het verblijfsdocument

De burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft
roept de vreemdeling op voor het in ontvangst nemen van het verblijfsdocument.
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Het verblijfsdocument wordt alleen in persoon aan de vreemdeling uitgereikt, tegen
afgifte van een ontvangstbewijs (Model M76) en tegen inlevering van het oude
verblijfsdocument of tegen overlegging van (een kopie van) een proces-verbaal van
aangifte van vermissing van het oude verblijfsdocument. De burgemeester ziet er op
toe dat de vreemdeling in persoon, en bij minderjarigheid in bijzijn van zijn wettelijk
vertegenwoordiger, het verblijfsdocument in ontvangst neemt. De ambtenaar
burgerzaken of de ambtenaar publiekszaken zendt het door de vreemdeling
ondertekend ontvangstbewijs (Model M76) naar het Bureau Documenten van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Zie verder A3/3.8.3.”
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Paragraaf B1/4.1.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“Ingevolge artikel 24, tweede lid, Vreemdelingenwet is de vreemdeling leges
verschuldigd voor de afdoening van een aanvraag in door de Minister te bepalen
gevallen en volgens door die Minister te geven regels.  Tevens kan de Minister
bepalen dat de vreemdeling voor de afgifte van documenten waaruit het rechtmatig
verblijf blijkt leges verschuldigd is.
De Minister heeft van deze bevoegdheden gebruik gemaakt bij de artikelen 3.34 en
3.34a Voorschrift Vreemdelingen.

Ter zake van de afdoening van een aanvraag worden leges geheven:

- tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd;

- tot het wijzigen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd;

- tot het verlengen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd;

- tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd.

De vreemdeling is leges verschuldigd per aanvraag. Indien de vreemdeling
tegelijkertijd twee of meer aanvragen indient, worden daarom evenzo vaak leges
geheven. De leges zijn verschuldigd ongeacht de beslissing op de aanvraag. Indien de
leges niet worden voldaan, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld (artikel 24,
tweede lid, Vreemdelingenwet).
Indien een ouder, althans wettelijk vertegenwoordiger, één aanvraag indient (mede)
ten behoeve van een of meer minderjarige vreemdelingen, wordt het totaal van de
per vreemdeling verschuldigde leges ineens geheven.

De leges ter zake van de afdoening van de aanvraag tot het verlenen of wijzigen van
de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd bedragen:

voor niet-gemeenschapsonderdanen, van twaalf jaar of ouder € 430;

voor niet-gemeenschapsonderdanen, jonger dan twaalf jaar € 285.

De leges ter zake van de afdoening van de aanvraag tot het verlengen van de
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd bedragen € 285, ongeacht de
gevraagde duur van de verlenging en ongeacht de leeftijd van de vreemdeling.

De leges ter zake van de afdoening van de aanvraag tot het verlenen van de
verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd bedragen € 890 voor zowel
gemeenschapsonderdanen als niet-gemeenschapsonderdanen.

Ter zake van de afdoening van een aanvraag tot toetsing aan het gemeenschapsrecht
en afgifte van het daaraan verbonden verblijfsdocument door een onderdaan van
een Lid-Staat van de Europese Unie dan wel Europese Economische Ruimte of een
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onderdaan van de Zwitserse Bondsstaat worden leges geheven ter hoogte van totaal
€ 28. Dat geldt zowel in geval afgifte van een zodanig verblijfsdocument wordt
gewenst als in geval verlenging van een zodanig reeds afgegeven verblijfsdocument
wordt verlangd.

Vreemdelingen die in aanmerking komen voor de terugkeeroptie op grond van
artikel 8 van de Remigratiewet zijn € 28 verschuldigd ter zake van de afdoening van
een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier. Het maakt
daarbij geen verschil of zij in aanmerking komen voor verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Cumulatie van legesheffingen
Indien gelijktijdig aanvragen worden gedaan tot het verlengen en het wijzigen van
een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, zijn ter afdoening van de
aanvraag tot het verlengen van de vergunning geen leges verschuldigd, zodat dan
slechts ter afdoening van de aanvraag tot het wijzigen van de vergunning leges zijn
verschuldigd.
Daarbij wordt gedacht aan gevallen waarin de wijziging zinloos zou zijn als niet
tevens tot verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning zou worden
overgegaan, met name aan het einde van de looptijd van de vergunning. In die
gevallen wordt een cumulatieve legesheffing ter afdoening van twee aanvragen die
met hetzelfde verband houden, namelijk voortzetting van het verblijf, maar voor een
gewijzigd doel, onwenselijk geacht.

Deze regeling is vooral getroffen met het oog op vreemdelingen die behoren tot de
groep van al dan niet mishandelde vrouwen dan wel slachtoffers van mensenhandel,
die vragen om verlenging van hun verblijfsvergunning en gelijktijdig tevens om
wijziging in ‘voortgezet verblijf’.  Deze regeling is echter niet tot die beide groepen
beperkt.

Tevens kan worden gedacht aan bijvoorbeeld studenten, die wijziging vragen van „de
voorbereiding op studie“ in „het volgen van studie“ of in „arbeid in loondienst“, voor
verblijf in het kader van gezinsvorming of „voortgezet verblijf“.

Indien echter op de datum van ontvangst van de gelijktijdige aanvragen  de
vergunning, waarvan verlenging wordt gevraagd, nog een jaar of meer geldig is, geldt
deze regeling niet. De termijn waartegen verlenging dient plaats te vinden bedraagt
immers als hoofdregel een jaar. Op een dergelijke termijn kan bezwaarlijk worden
gesproken van cumulatie van legesheffingen.

In de situatie dat een vreemdeling, aan wie verblijf is toegestaan voor verblijf bij
partner, met die partner in het huwelijk is getreden, kan redelijkerwijs niet van een
wijziging (van het verblijfsdoel) worden gesproken en behoeft geen aanvraag om
wijziging te worden gedaan, ter afdoening waarvan leges zouden zijn verschuldigd.
Daarom is deze regeling evenmin in die situatie van toepassing. In dergelijke
gevallen wordt het huwelijk uiteraard wel geregistreerd in het informatiesysteem van
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en wordt bij de afgifte van het nieuwe
verblijfsdocument wel als beperking verblijf bij echtgenoot vermeld.

Betaald werk vakanties
Met Australië, Canada en Nieuw Zeeland zijn afspraken gemaakt over betaald werk
vakanties van jongeren over en weer in het kader van uitwisseling (Working Holiday
Scheme en Working Holiday Programme). Zie B7/3.
Ter afdoening van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning in het
kader van een betaald werk vakantie onder een beperking verband houdend met
uitwisseling geldt een legesbedrag van € 28.

Dit geldt uitsluitend voor jongeren met de nationaliteit van Australië, Canada of
Nieuw Zeeland.
Deze regeling geldt niet indien een zodanige jongere anders dan voor een betaald
werk vakantie een verblijfsvergunning aanvraagt”
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Paragraaf B1/4.1.2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.1.2.1. Procedure leges“4.1.2.1. Procedure leges“4.1.2.1. Procedure leges“4.1.2.1. Procedure leges

Procedure bij aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd of tot het wijzigen van de verblijfsvergunning.

Bij het in ontvangstnemen van de aanvraag tot het verlenen of het wijzigen van een
verblijfsvergunning bepaalt de burgemeester de voor de aanvraag geldende leges. De
vreemdeling wordt in de gelegenheid gesteld de verschuldigde leges per kas of per
pin ter plekke aan de kas te voldoen. De vreemdeling dient het verschuldigde bedrag
in één keer te voldoen. Betaling in termijnen is niet mogelijk. Na betaling van het
verschuldigde bedrag ontvangt de vreemdeling een betalingsbewijs.

Indien de vreemdeling het verschuldigde legesbedrag niet ter plekke per kas of per
pin heeft voldaan, zendt de burgemeester de aanvraag onverkort door naar de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onder vermelding van het feit dat de leges
nog niet zijn voldaan.

Indien de vreemdeling de leges niet heeft voldaan bij de burgemeester, worden de
leges alsnog geïnd door KPMG, welke organisatie ten behoeve van de Minister
administratieve ondersteuning verleent bij de inning van de leges.

Op grond van de door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verstrekte
gegevens wordt vervolgens door KPMG binnen drie werkdagen een factuur met een
acceptgiro vervaardigd die aan de vreemdeling wordt toegezonden. Deze factuur
betreft tevens de ontvangstbevestiging van de aanvraag.

De aanvrager wordt daarbij een termijn gesteld van vier weken om het legesbedrag te
voldoen. Indien hij de leges na ommekomst van deze periode niet heeft betaald, dan
wordt een aanmaning om binnen twee weken alsnog te betalen toegezonden. Deze
aanmaning (door KPMG) geldt als het bieden van gelegenheid tot herstel van
verzuim. Indien een vreemdeling in de loop van de procedure een aanvraag indient
tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor een ander verblijfsdoel, dienen
opnieuw leges te worden betaald.

Nadat KPMG aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft bericht dat voor
de desbetreffende aanvraag de volledige leges zijn ontvangen, wordt de aanvraag tot
het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd of tot wijziging
van de verblijfsvergunning ter hand genomen, mits aan de overige voorwaarden voor
het in behandeling nemen van de aanvraag wordt voldaan.

Indien de verschuldigde leges ter afdoening van de aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd of tot het wijzigen van de
verblijfsvergunning regulier niet of onvolledig zijn betaald, meldt KPMG dit aan de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) na het verstrijken van de betalingstermijn.

Indien de vreemdeling in bewaring is gesteld en een aanvraag indient, worden met
het oog op de efficiënte afdoening van de aanvraag geen leges geheven. Zie voor de
procedure terzake van het indienen van een aanvraag in de situatie waarin de
vreemdeling in bewaring is gesteld A3/3.8.3 en B1/4.1.1.3. Op de aanvraag wordt
onverwijld beslist, opdat – indien de aanvraag niet wordt ingewilligd – de feitelijke
uitzetting doorgang kan vinden.

In gevallen waarin – na een voor de vreemdeling onaantastbaar geworden
(ongunstige) beschikking – een aanvraag wordt gedaan om alsnog een voor de
vreemdeling gunstige beschikking te verkrijgen, is sprake van een nieuwe aanvraag in
de zin van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht, terzake waarvan
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(wederom) leges zijn verschuldigd.

De aanzegging tot legesbetaling valt niet onder het beschikkingsbegrip. Tegen de
beschikking tot buitenbehandelingstelling van de aanvraag, die volgt als geen leges
worden voldaan, kan een bezwaarschrift worden ingediend.

Procedure bij aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning regulier en bij aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning
regulier voor onbepaalde tijd.

De aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning
regulier wordt rechtstreeks naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
gezonden. De aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor
onbepaalde tijd wordt eveneens rechtstreeks naar de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) gezonden.

Het innen van de leges geschiedt door KPMG, welke organisatie ten behoeve van de
Minister administratieve ondersteuning verleent bij de inning van de legesgelden. Op
grond van de door de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) verstrekte gegevens
wordt vervolgens door KPMG binnen drie werkdagen een factuur met een acceptgiro
vervaardigd die aan de vreemdeling wordt toegezonden.
Deze factuur betreft tevens de ontvangstbevestiging van de aanvraag.

De aanvrager wordt daarbij een termijn gesteld van vier weken om het legesbedrag te
voldoen. Indien hij de leges na ommekomst van deze periode niet heeft betaald, dan
wordt door KPMG een aanmaning gestuurd om binnen twee weken alsnog te
betalen. Deze aanmaning geldt als het bieden van gelegenheid tot herstel van
verzuim.

Nadat KPMG aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft bericht dat voor
de betreffende aanvraag de volledige leges zijn ontvangen, wordt de aanvraag tot
verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning regulier of tot
verlening van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd ter hand
genomen, mits aan de overige voorwaarden voor het in behandeling nemen van de
aanvraag wordt voldaan.

Indien de verschuldigde leges ter afdoening van de aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd of tot het verlengen van de
geldigheidsduur van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd niet of niet
volledig zijn betaald, meldt KPMG dit aan de Immigratie-en Naturalisatiedienst
(IND) na het verstrijken van de betalingstermijn.

Indien de vreemdeling in bewaring is gesteld en een aanvraag indient, worden met
het oog op de efficiënte afdoening van de aanvraag geen leges geheven. Zie voor de
procedure terzake van het indienen van een aanvraag in de situatie waarin de
vreemdeling in bewaring is gesteld A3/3.8.3 en B1/4.1.1.3. Op de aanvraag wordt
onverwijld beslist, opdat – indien de aanvraag niet wordt ingewilligd – de feitelijke
uitzetting doorgang kan vinden.

In gevallen waarin – na een voor de vreemdeling onaantastbaar geworden
(ongunstige) beschikking – een aanvraag wordt gedaan om alsnog een voor de
vreemdeling gunstige beschikking te verkrijgen, is sprake van een nieuwe aanvraag in
de zin van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht, ter zake waarvan
(wederom) leges zijn verschuldigd.

De aanzegging tot legesbetaling valt niet onder het beschikkingsbegrip. Tegen de
beschikking tot buitenbehandelingstelling van de aanvraag, die volgt als geen leges
worden voldaan, kan een bezwaarschrift worden ingediend.”
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Paragraaf B1/4.1.2.3. Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.1.2.3 Gezinsleden van houders van een verblijfsvergunning asiel

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd kan worden verleend aan bepaalde
gezinsleden van de houder van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd,
bedoeld in artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a t/m d, Vreemdelingenwet. Het
betreft de vreemdeling:

a.a.a.a. die als echtgenoot of echtgenote of minderjarig kind feitelijk behoort tot het
gezin, die dezelfde nationaliteit heeft en gelijktijdig met de hoofdpersoon
Nederland is ingereisd of is nagereisd binnen drie maanden, nadat aan de
hoofdpersoon de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is verleend
(artikel 29, eerste lid, onder e, Vreemdelingenwet); of

b.b.b.b. die als partner of als meerderjarig kind zodanig afhankelijk is van de
hoofdpersoon, dat hij om die reden behoort tot het gezin, die dezelfde
nationaliteit heeft en gelijktijdig met de hoofdpersoon Nederland is
ingereisd of is nagereisd binnen drie maanden, nadat aan de hoofdpersoon
de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is verleend (artikel 29, eerste
lid, onder f, Vreemdelingenwet).

Deze aanvragen tot het verlenen van die verblijfsvergunning asiel kunnen bij één van
de Aanmeldcentra in Nederland worden ingediend. Voor de afdoening van deze
aanvragen zijn geen leges verschuldigd. Voor de afgifte van het verblijfsdocument
zijn evenmin leges verschuldigd. Zie C5/23.2.2.

Indien het gezinslid van de houder van de verblijfsvergunning asiel echter niet
voldoet aan de omschrijving van artikel 29, eerste lid, onder e of f, Vreemdelingenwet
– bijvoorbeeld omdat het gezinslid een andere nationaliteit bezit of de hoofdpersoon
langer dan drie maanden na diens verblijfsaanvaarding is nagereisd – komt dat
gezinslid niet op grond van artikel 29, eerste lid, onder e of f, Vreemdelingenwet in
aanmerking voor de verblijfsvergunning asiel. In dat geval zijn voor de afdoening van
een eventueel in te dienen aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd wel leges verschuldigd.
Indien de leges ter zake van de afdoening van de aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier niet worden voldaan, wordt de aanvraag buiten
behandeling gesteld.
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Paragraaf B1/4.1.2.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.1.2.4 Restitutie van leges

Restitutie is slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk, zoals in het geval van een te
hoog legesbedrag, een formele vrijstellingsgrond, een aanvraag tijdens
vreemdelingenbewaring, een buiten behandelingstelling op grond van het mvv-
vereiste, of een anderszins onverschuldigde betaling (bijvoorbeeld een tweede
betaling voor dezelfde aanvraag).
Financiële draagkracht speelt bij de legesverplichting geen rol.

Ontwikkelingen na de indiening van de aanvraag (waaronder dus een negatieve
beslissing, een buiten behandelingstelling, of een intrekking van de aanvraag) leiden
niet tot restitutie.
Het naast elkaar indienen van twee aanvragen (zoals tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd en om naturalisatie) leidt ook niet
tot recht op restitutie van leges bij het eerste zodra het tweede wordt verleend.

Een verzoek om restitutie moet worden ingediend bij (een vast aanspreekpunt van)
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het betreffende kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het
verzoek dient gemotiveerd te zijn en bevat de volledige personalia en het bank- of
gironummer van de vreemdeling.

Indien de leges namens de Minister zijn geheven door de burgemeester van de
gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft, bevat het verzoek
tevens welke gemeente het betreft.

Indien de leges namens de Minister zijn geheven door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst bevat het verzoek tevens welk kantoor van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) het betreft.

Afhankelijk van door wie namens de Minister de leges zijn geheven, wordt hetzij de
betreffende gemeente, hetzij het betreffende kantoor van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) vervolgens om nadere informatie gevraagd.
Na beoordeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wordt de verzoeker
hetzij bericht dat terugbetaling via het hoofdkantoor van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst zal plaatsvinden, hetzij bericht dat geen restitutie wordt verleend.

Indien wordt besloten niet te restitueren, bestaat de mogelijkheid om tegen die
beslissing een bezwaarschrift in te dienen.
Overigens zal, gelet op het strikte karakter van de legesbepalingen, in veel gevallen
het bezwaarschrift met toepassing van artikel 7:3 onder b Algemene wet
bestuursrecht zonder horen kunnen worden afgedaan.

Indien tot restitutie is besloten, worden de relevante stukken (restitutieverzoek plus
volledig ingevuld informatieformulier met bijlagen) met een bijbehorend
betalingsverzoek doorgezonden naar de afdeling Bedrijfsvoering op het
hoofdkantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.”
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Paragraaf B1/4.2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.2.1 Herstel verzuim“4.2.1 Herstel verzuim“4.2.1 Herstel verzuim“4.2.1 Herstel verzuim

Indien niet wordt voldaan aan de vereisten voor het in behandeling nemen van de
aanvraag – bijvoorbeeld omdat de leges niet zijn voldaan, de aanvraag niet is
ondertekend of niet de nodige gegevens bevat – wordt de aanvrager een redelijke
termijn gegeven om dat verzuim te herstellen. De redelijke termijn is niet bedoeld
om de vreemdeling de gelegenheid te bieden alsnog aan bepaalde inhoudelijke
voorwaarden te gaan voldoen.

In het algemeen is een termijn van twee weken redelijk.

Voor het geval dat de leges niet zijn voldaan geldt de aanmaning door KPMG als het
bieden van gelegenheid tot herstel van verzuim. Zie ook B1/4.1.2, procedure leges.

Indien de wettelijke vertegenwoordiging van een minderjarige geregeld moet
worden, wordt een termijn van drie maanden gegeven. Zie ook B1/4.1.1.5,
ondertekening van de aanvraag.

De beslissing om een nadere aanvulling van de aanvraag te verlangen, is een
voorbereidingshandeling waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt (artikel 6:3
Algemene wet bestuursrecht).
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Indien de leges zijn voldaan, maar een ander gebrek niet wordt hersteld, kan de
aanvraag buiten behandeling worden gelaten (artikel 4:5 Algemene wet
bestuursrecht). Indien hiertoe wordt besloten dient de aanvrager binnen vier weken
na ommekomst van de gegunde termijn, dan wel nadat de aanvrager heeft
gereageerd, hiervan bij beschikking in kennis te worden gesteld. Na ommekomst van
de hier genoemde termijn van vier weken dient de aanvraag in behandeling te
worden genomen. Het bedoelde, niet herstelde gebrek wordt dan een
afwijzingsgrond omdat niet is aangetoond dat aan de voorwaarden voor verlening,
verlenging of wijziging is voldaan.

Indien evenwel de leges niet zijn voldaan binnen de daartoe gegeven termijn, de
gegeven termijn voor herstel inbegrepen, wordt op grond van artikel 24, tweede lid,
Vreemdelingenwet de aanvraag niet in behandeling genomen, dan wel wordt het
document niet afgegeven. Artikel 24, tweede lid, Vreemdelingenwet schrijft
dwingend voor om van de bij artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht gegeven
bevoegdheid om de aanvraag buiten behandeling te laten, gebruik te maken. De op
grond van artikel 24, tweede lid, Vreemdelingenwet gegeven bevoegdheid om de
aanvraag buiten behandeling te laten, wordt gezien het dwingende karakter van deze
bepaling en vanwege het ontbreken van een afwijzingsgrond in de
Vreemdelingenwet wegens het niet voldoen van leges, niet beperkt door de in artikel
4:5 Algemene Wet bestuursrecht genoemde termijn van vier weken na ommekomst
van de gegunde termijn, dan wel nadat de aanvrager heeft gereageerd.“
Indien de vreemdeling niet aanstonds een geldig document voor grensoverschrijding
over kan leggen, bedraagt de redelijke termijn in beginsel vier weken. Een kortere
termijn kan echter worden gesteld, indien de omstandigheden daartoe aanleiding
geven, bijvoorbeeld indien de vreemdeling binnen een kortere periode een geldig
document over kan leggen, ter fine van uitzetting in bewaring is gesteld, of het een
herhaalde aanvraag betreft. Ook hier betreft het een afwijzingsgrond.

Geen herstel verzuim
Geen termijn wordt echter gegeven indien van te voren reeds vast staat dat aan een
bepaalde voorwaarde niet wordt voldaan, bijvoorbeeld omdat de vreemdeling niet
beschikt over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf. In dat geval kan het
gebrek niet worden hersteld. Dit moet worden onderscheiden van het onderbouwen
van een beroep op een vrijstellingsgrond en op toepassing van de hardheidsclausule.
Zie daarover ook B1/1.2.2. Het niet voldoen aan een voorwaarde vormt veelal een
afwijzingsgrond.
Indien de relatie is verbroken met degene bij wie verblijf wordt beoogd, is niet
voldaan aan een voorwaarde voor verlening van de verblijfsvergunning en geen
sprake van verzuim.

Verlenging
De termijn die gegeven wordt om de aanvraag aan te vullen kan in beginsel worden
verlengd. Daarvoor zullen uiteraard bijzonder goede redenen aanwezig moeten zijn.
Indien de reeds gegeven termijn redelijk is geweest en de aanvraag toch niet is
aangevuld, zal er in het algemeen echter geen aanleiding bestaan om die termijn te
verlengen.”
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Paragraaf B1/4.2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

““““4.2.2 Inwinnen zienswijze4.2.2 Inwinnen zienswijze4.2.2 Inwinnen zienswijze4.2.2 Inwinnen zienswijze

Uit de artikelen 4:7 en 4:8 Algemene wet bestuursrecht kan een verplichting
voortvloeien om de vreemdeling in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze naar
voren te brengen, indien wordt overwogen om een aanvraag geheel of gedeeltelijk af
te wijzen (of de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) daartoe te adviseren) of een
beschikking te geven waarom de vreemdeling niet heeft gevraagd.
Een zodanige verplichting is er met name indien de beschikking zou steunen op
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gegevens over feiten en belangen die de vreemdeling betreffen, die gegevens
afwijken van gegevens die de vreemdeling zelf heeft verstrekt, en de afwijking van
meer dan slechts geringe betekenis voor de vreemdeling kan zijn.

De vreemdeling hoeft niet in de gelegenheid te worden gesteld zijn zienswijze naar
voren te brengen, indien wordt overwogen een beschikking te geven waar de
vreemdeling niet om heeft gevraagd, en de vreemdeling niet heeft voldaan aan de
wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken.

De vreemdeling kan zijn zienswijze mondeling of schriftelijk naar voren brengen.
Hoe in een concreet geval uitvoering is gegeven aan de verplichting om de zienswijze
in te winnen wordt vastgelegd. Indien de zienswijze mondeling naar voren wordt
gebracht, wordt deze op schrift gesteld.”
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Paragraaf B1/4.2.3.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.2.3.2 Verlenging met ten hoogste zes maanden

De wettelijke beslistermijn van zes maanden kan ten hoogste voor zes maanden
worden verlengd, indien advies of onderzoek door derden of het Openbaar
Ministerie nodig is (artikel 25, tweede lid, Vreemdelingenwet). Van de mogelijkheid
om de beslistermijn te verlengen, wordt zo terughoudend mogelijk gebruikgemaakt.

Verlenging is slechts mogelijk, indien het gaat om onderzoek door derden dat voor de
beoordeling van de aanvraag nodig is. Onder derden wordt hierbij verstaan:
personen die geen aanwijzingen van de Minister in acht behoeven te nemen terzake
van het door hen te verrichten onderzoek, alsmede het Openbaar Ministerie. Naast
het Openbaar Ministerie (in strafrechtelijke procedures) valt in elk geval te denken
aan ministeries als Buitenlandse Zaken, Financiën, Economische Zaken, Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan externen die medisch onderzoek
verrichten (via Bureau Medische Advisering) of anderszins (bijvoorbeeld DNA-
onderzoek) advies uit moeten brengen. De ambtenaren van de politie die onderzoek
verrichten, worden niet aangemerkt als derden; zij dienen aanwijzingen van de
Minister in acht te nemen.

Verlenging van de beslistermijn met toepassing van artikel 25, tweede lid,
Vreemdelingenwet is niet mogelijk indien het gaat om mvv-aanvragen.

Bij de kennisgeving van de verlenging van de beslistermijn wordt aangegeven
waarom de beslistermijn wordt verlengd. Tevens wordt aangegeven dat tegen de
verlenging geen bezwaar kan worden gemaakt.”
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Paragraaf B1/4.2.3.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.2.3.4 Vertrek naar andere gemeente hangende de beslissing op de aanvraag
Indien de vreemdeling hangende de beslissing op een aanvraag vertrekt naar een
andere gemeente, maakt hij dit kenbaar aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) in verband met de afhandeling van de aanvraag. Het kantoor van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waar de aanvraag van de vreemdeling op
dat moment in behandeling is, beziet vervolgens of er in verband met de verhuizing
van de vreemdeling aanleiding bestaat de aanvraag voorzien van de relevante
bescheiden en gegevens ter afhandeling naar een ander kantoor van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND) te zenden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 4.37, eerste lid, Vreemdelingenbesluit stelt de
vreemdeling tevens de korpschef in kennis van zijn vertrek naar een andere
gemeente.”



80

42424242

Paragraaf B1/4.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

““““4.3 Rechtmatig verblijf hangende besluitvorming4.3 Rechtmatig verblijf hangende besluitvorming4.3 Rechtmatig verblijf hangende besluitvorming4.3 Rechtmatig verblijf hangende besluitvorming

De vreemdeling heeft rechtmatig verblijf en hij mag de behandeling van de aanvraag
tot het verlenen van de verblijfsvergunning regulier op grond van artikel 8, onder f en
g, Vreemdelingenwet in beginsel in Nederland afwachten.

Ingevolge artikel 3.1 Vreemdelingenbesluit geldt hierop een uitzondering voor de
aanvraag die naar het voorlopig oordeel van de Minister een herhaalde aanvraag is,
dus een aanvraag zonder nieuw gebleken feiten of gewijzigde omstandigheden.
Voorts blijft uitzetting niet achterwege (en leidt de indiening van de aanvraag niet tot
rechtmatig verblijf) indien de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning
voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 Vreemdelingenwet, naar het voorlopig
oordeel van de Minister kan worden afgewezen wegens gevaar voor of inbreuk op de
openbare orde of de nationale veiligheid.

Art. 3.1 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.1 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.1 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.1 Vreemdelingenbesluit:
1.1.1.1. Het indienen van een aanvraag tot het verlenen, wijzigen of verlengen van een
verblijfsvergunning heeft tot gevolg dat de uitzetting achterwege blijft, tenzij de
aanvraag naar het voorlopig oordeel van Onze Minister een herhaalde aanvraag
betreft.

2.2.2.2. Uitzetting blijft niet achterwege, indien de aanvraag tot het verlenen van de
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in de artikelen 14 en 28 van de Wet,
naar het voorlopig oordeel van Onze Minister, op grond van de Wet kan worden
afgewezen op de grond dat de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde
of nationale veiligheid.

Artikel 3.9 Voorschrift Vreemdelingen:

1.Documenten of schriftelijke verklaringen waaruit het rechtmatig verblijf op grond
van artikel 8, onder a, b, d, e, f, g, - laatstgenoemde twee onderdelen voorzover
sprake is van een aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een verblijfsvergunning
bedoeld in artikel 14 - alsmede i en l van de Wet blijkt, worden verstrekt door de
burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

2.Documenten of schriftelijke verklaringen waaruit het rechtmatig verblijf op grond
van artikel 8, onder c,f, g - laatstgenoemde twee onderdelen voorzover sprake is van
een aanvraag tot het verlenen, verlengen of wijzigen van een verblijfsvergunning
bedoeld in de artikelen 28 en 33 – alsmede j en k van de Wet blijkt, worden verstrekt
door de korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waar
de vreemdeling zijn woon- of verblijfplaats heeft.

De hoofdregel (uitzetting blijft achterwege) blijft gelden totdat beslist is dat een van
de uitzonderingen zich voordoet. Deze beslissing heeft het karakter van een
beschikking. Deze beschikking zal met name samen kunnen vallen met de afwijzing
van de herhaalde aanvraag. Bij de tweede uitzondering is denkbaar dat er een
afzonderlijke beschikking wordt gegeven, inhoudende dat de uitzetting niet
achterwege blijft.

Overigens kan tegen de beschikking, inhoudende dat de uitzetting niet achterwege
wordt gelaten, bezwaar worden gemaakt op grond van hoofdstuk 7, afdeling 2,
Vreemdelingenwet. Zo nodig kan de vreemdeling om een voorlopige voorziening
verzoeken op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Indien het de vreemdeling is toegestaan om de beslissing op de aanvraag in
Nederland af te wachten, wordt in zijn document voor grensoverschrijding of op een
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afzonderlijk inlegblad de sticker “Verblijfsaantekeningen Algemeen” (bijlage 7g
Voorschrift Vreemdelingen) geplaatst.
Op deze sticker wordt dan door de burgemeester van de gemeente waar de
vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft de datum van de aanvraag en het nummer
van het paspoort ingevuld achter de tekst ‘aanvraag ingediend om een
verblijfsvergunning op …[datum]’.

De afgifte van documenten en verklaringen, waaruit het rechtmatig verblijf
gedurende de besluitvorming blijkt, geschiedt door de burgemeester van de
gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

Op deze hoofdregel bestaan de volgende uitzonderingen:

a. De vreemdeling die in de gelegenheid wordt gesteld aangifte te doen van
overtreding van artikel 250a van het Wetboek van Strafrecht
(mensenhandel).

In afwijking van de hoofdregel wordt het bescheid rechtmatig verblijf in deze situatie
verstrekt door de korpschef.

b. De vreemdeling die in afwachting is van een beslissing op een aanvraag tot
het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd, bedoeld in
artikel 20 van Vreemdelingenwet.

In afwijking van de hoofdregel wordt het bescheid rechtmatig verblijf in deze situatie
verstrekt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Ter verkrijging van dit bescheid rechtmatig verblijf dient de vreemdeling zich
uitsluitend vooraf telefonisch aan te melden bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) via het landelijk telefoonnummer 0900-1234561 (€0,10
p.m.). Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Vervolgens bepaalt een medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) de tijd en de locatie waar het bescheid rechtmatig verblijf kan worden
verkregen.

Op de sticker “Verblijfsaantekeningen Algemeen” (bijlage 7g, Voorschrift
Vreemdelingen) wordt dan de datum van de aanvraag en het nummer van het
paspoort ingevuld achter de tekst ‘aanvraag ingediend om een verblijfsvergunning
op…[datum]’.

c. De vreemdeling die in afwachting is van een beslissing op een aanvraag tot
verlenging van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd.

Betreft het een vreemdeling aan wie het wordt toegestaan na het verstrijken van de
geldigheidsduur van de verblijfsvergunning in Nederland te verblijven hangende de
beslissing op een door hem ingediende aanvraag, dan worden op de sticker
“Verblijfsaantekeningen Algemeen” (bijlage 7g Voorschrift Vreemdelingen) de datum
en het nummer van het paspoort ingevuld achter de tekst ‘verlenging aangevr. van de
geldigheidsduur op’.

Ter verkrijging van dit bescheid rechtmatig verblijf dient de vreemdeling zich
uitsluitend vooraf telefonisch aan te melden bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) via het landelijk telefoonnummer 0900-1234561 (€0,10
p.m.). Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Vervolgens bepaalt een medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) de tijd en de locatie waar het bescheid rechtmatig verblijf kan worden
verkregen.
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Paragraaf B1/4.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.4 Bevoegdheid“4.4 Bevoegdheid“4.4 Bevoegdheid“4.4 Bevoegdheid

Alle beslissingen met betrekking tot de inwilliging, de afwijzing of
buitenbehandelingstelling van aanvragen tot het verlenen, verlengen of wijzigen van
verblijfsvergunningen, en intrekking daarvan, worden door of namens de Minister
genomen. De Minister heeft mandaat verleend aan het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst. Deze heeft ondermandaat verleend aan onder hem
ressorterende functionarissen.

Inherente afwijkingsbevoegdheid
Ingevolge artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht handelt het bestuursorgaan
overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden
gevolgen zou kunnen hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig
zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Aan de toelichting op artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht is het volgende
ontleend. In normale gevallen behoort niet van een beleidsregel te worden
afgeweken. Een structurele afwijking in normale, door de beleidsregel voorziene,
gevallen betekent namelijk een materiële wijziging van de beleidsregel. Uit het
oogpunt van rechtszekerheid moet die niet via een afwijking van de beleidsregel
geschieden, maar via een overeenkomstig artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht
bekend te maken wijziging van de beleidsregel. Een incidentele afwijking in een
normaal geval komt al snel in strijd met het gelijkheidsbeginsel. In bijzondere
gevallen kan een afwijking van een beleidsregel noodzakelijk zijn.

Deze situatie moet overigens wel worden onderscheiden van het geval waarin alsnog
is aangetoond dat aan de (alle) voorwaarden is voldaan. Het gaat immers om een
geval waarin de beleidsregel niet ‘past’.

Het vorenstaande betekent dat alleen in bijzondere gevallen een beslissing anders
dan conform de beleidsregel behoort plaats te vinden. In bezwaar speelt de
inherente afwijkingsbevoegdheid ook een rol.

Artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht heeft uitsluitend betrekking op beleidsregels
en daarom niet op algemeen verbindende voorschriften, zoals de Vreemdelingenwet,
het Vreemdelingenbesluit en het Voorschrift Vreemdelingen.
Aangezien bij de totstandkoming van de Vreemdelingenwet en aanverwante
regelgeving veel beleidsregels tot algemeen verbindend voorschrift zijn verheven, is
de toepassing van de inherente afwijkingsbevoegdheid drastisch beperkt.”

44444444

Paragraaf B1/4.4.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen.

45454545

Paragraaf B1/4.4.1.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen.

46464646

Paragraaf B1/4.4.1.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen.

47474747

Paragraaf B1/4.4.1.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen.
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Paragraaf B1/4.4.1.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen.

49494949

Paragraaf B1/4.4.1.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen.

50505050

Paragraaf B1/4.4.1.6 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen.

51515151

Paragraaf B1/4.4.1.7 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen.

52525252

Paragraaf B1/4.4.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen.

53535353

Paragraaf B1/4.4.2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen.

54545454

Paragraaf B1/4.4.2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen.

55555555

Paragraaf B1/4.5.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.5.1 Algemene regels (artikel 3:41 en 3:43 “4.5.1 Algemene regels (artikel 3:41 en 3:43 “4.5.1 Algemene regels (artikel 3:41 en 3:43 “4.5.1 Algemene regels (artikel 3:41 en 3:43 Awb, artikel 24, eerste lid, aanhef enAwb, artikel 24, eerste lid, aanhef enAwb, artikel 24, eerste lid, aanhef enAwb, artikel 24, eerste lid, aanhef en
onder onder onder onder c, Vreemdelingenwet c, Vreemdelingenwet c, Vreemdelingenwet c, Vreemdelingenwet j( artikel 3.104 Vreemdelingenbesluit)j( artikel 3.104 Vreemdelingenbesluit)j( artikel 3.104 Vreemdelingenbesluit)j( artikel 3.104 Vreemdelingenbesluit)

In dit onderdeel worden de algemene regels behandeld voor de kennisgeving van
beschikkingen, met name betreffende de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd en die voor onbepaalde tijd. De termijn voor het indienen van een beroep- of
bezwaarschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de
voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. De beslissing wordt bekendgemaakt door
toezending of uitreiking aan degenen tot wie zij is gericht.

Art. 3.104 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.104 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.104 Vreemdelingenbesluit:Art. 3.104 Vreemdelingenbesluit:
1. De beschikking, waarbij de aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning,
bedoeld in artikel 14 en 20 van de Wet, geheel of gedeeltelijk wordt ingewilligd, wordt
bekendgemaakt door uitreiking van het document, bedoeld in artikel 9, eerste lid,
van de Wet, waaruit het rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, onder a
onderscheidenlijk onder b, van de Wet blijkt.

2. Indien de vreemdeling, niet zijnde gemeenschapsonderdaan, in aanmerking komt
voor meer dan één verblijfsdocument wordt één document uitgereikt en worden de
overige beschikkingen bekendgemaakt door het stellen van een aantekening op dat
document.

3. De beschikking ten aanzien van een zich in het buitenland bevindende
vreemdeling, waarbij de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning
geheel of gedeeltelijk wordt ingewilligd, wordt bekendgemaakt na zijn aankomst in
Nederland. Het eerste en tweede lid zijn van toepassing.

4. De beschikking ten aanzien van een vreemdeling die niet of niet langer woont op
het door hem opgegeven adres, waarbij de aanvraag tot het verlenen van een
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verblijfsvergunning geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, wordt bekendgemaakt
door toezending naar het laatst bekende adres van de vreemdeling.

Kennisgeving van de beschikking
De hoofdregel is dat een beschikking in reguliere zaken aan de belanghebbende
wordt toegezonden; zulks is in overeenstemming met het gestelde in artikel 3:41
Awb. Voor de uitzonderingen zie hierna onder 2.

1. 1. 1. 1. Bij de toezending dienen de volgende situaties te worden onderscheiden:

aaaa....Er is een raadsman of gemachtigde, die de belangen van de vreemdeling
behartigt. Aan de gemachtigde van de vreemdeling wordt een schriftelijke,
gemotiveerde beschikking toegezonden. In deze beschikking is een clausule
opgenomen omtrent de mogelijkheid om daartegen bezwaar of
administratief beroep bij de Minister – indien het een beschikking in eerste
aanleg betreft – dan wel beroep bij de rechtbank ’s-Gravenhage in te stellen.
De korpschef ontvangt eerst bericht van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) terzake van een afwijzende beslissing, wanneer
deze beslissing in rechte onaantastbaar is geworden. Dit in verband met het
regelen van het vertrek van de vreemdeling. Daarnaast wordt een afschrift
gezonden aan degene die uitgenodigd was om ter zitting van een
hoorcommissie zijn zienswijze naar voren te brengen.

bbbb....Er is géén raadsman of gemachtigde bekend.
In deze gevallen geldt verzending van de schriftelijke, gemotiveerde
beschikking naar het adres – zoals blijkt uit de Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA) op het moment van verzending – van de
vreemdeling als bekendmaking van de beschikking. In deze beschikking is
een (Nederlandstalige) clausule opgenomen omtrent de mogelijkheid om
daartegen bezwaar of administratief beroep bij de Minister – indien het een
beschikking in eerste aanleg betreft – dan wel beroep bij de rechtbank ’s-
Gravenhage in te stellen.
Bij minderjarige vreemdelingen geldt het adres van de wettelijk
vertegenwoordiger.
Blijkt de vreemdeling niet of niet meer op het in de GBA vermelde adres te
wonen en heeft hij verzuimd een ander adres door te geven, dan geldt de
verzending aan het laatst bekende GBA-adres als rechtsgeldige
bekendmaking.
Indien de vreemdeling een adres in het buitenland heeft, kan de
beschikking, via het ministerie van Justitie, door tussenkomst van de
Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging aldaar worden
toegezonden of uitgereikt.

2.2.2.2.Gevallen waarin de – originele – beschikking wordt uitgereikt.
Uitzonderingen op de hoofdregel dat een beschikking wordt toegezonden, worden
gemaakt in de volgende gevallen:

− de vreemdeling zit in vreemdelingenbewaring. In dit geval dient
overeenkomstig het bepaalde in A5/5.3.4.4 de grondslag van de
inbewaringstelling bij beschikking te worden gewijzigd. Derhalve moeten
beide beschikkingen tegelijkertijd aan betrokkene worden uitgereikt;

− de vreemdeling wordt ongewenst verklaard. Ongewenstverklaring heeft een
ingrijpend karakter, gelet op de onmiddellijk intredende strafbaarheid
(artikel 197 Sr.); derhalve zal uitreiking in persoon in die gevallen
plaatsvinden (zie voor die gevallen dat uitreiking niet in persoon kan
plaatsvinden hierna);

− de aanvraag wordt in eerste aanleg afgewezen (volledige afwijzing) en de
beslissing op het in te dienen bezwaarschrift mag niet in Nederland worden
afgewacht (bij de beschikking is dan aangegeven dat de betrokken
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vreemdeling Nederland onmiddellijk dient te verlaten) en er wordt een
vrijheidsbeperkende of –ontnemende maatregel opgelegd.

In alle voornoemde gevallen wordt na uitreiking in persoon op dezelfde dag een
afschrift van de beschikking door de korpschef, onder vermelding van de datum van
uitreiking, ter informatie aan de gemachtigde of raadsman toegezonden. Van
toezending van een afschrift wordt afgezien indien geen raadsman of bijzonder
gemachtigde bekend is.  In de situatie dat de aanvraag in eerste aanleg wordt
afgewezen (volledige afwijzing) en de beslissing op het in te dienen bezwaarschrift
mag niet in Nederland worden afgewacht (bij de beschikking is dan aangegeven dat
de betrokken vreemdeling Nederland onmiddellijk dient te verlaten) en er is géén
vrijheidsbeperkende of ontnemende maatregel opgelegd, wordt de beschikking niet
langer meer in persoon uitgereikt, doch door de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) aangetekend verzonden naar het laatst bekende adres van de vreemdeling.

In de situaties waarin de beschikking in persoon behoort te worden uitgereikt, zendt
de Minister van een door hem gegeven beschikking alle drie exemplaren aan de
korpschef met het verzoek de originele beschikking zo mogelijk in persoon uit te
reiken.
De Minister vermeldt in de aanbiedingsbrief aan de korpschef de naam en
adresgegevens van de gemachtigde van belanghebbende en verzoekt de korpschef
terstond na uitreiking een kopie van de beschikking gemachtigde (het tweede
exemplaar van de beschikking) aan deze toe te zenden onder vermelding van de
datum van uitreiking van het origineel.
Ten slotte verzoekt de Minister de korpschef de bijlage van de originele beschikking
retour te zenden onder vermelding van de datum en de wijze van uitreiking en de
datum van toezending van de informatiekopie (het tweede exemplaar) aan de
gemachtigde van betrokkene.

Het derde exemplaar van de beschikking is bestemd voor de administratie van de
korpschef.

Een beschikking die niet aan de vreemdeling in persoon kan worden uitgereikt,
wordt door de korpschef bij aangetekende brief verzonden aan het laatst bekende
(GBA-)adres van de vreemdeling. In dit geval worden de Minister en de gemachtigde
van de aangetekende verzending op de hoogte gesteld (zie ook C2 indien de
beschikking niet aan de wettelijk vertegenwoordiger kan worden uitgereikt).
Indien de bekendmaking van de beschikking, waarbij de vreemdeling ongewenst
wordt verklaard, geschiedt door toezending, wordt van de beschikking ingevolge
artikel 67, tweede lid, Vreemdelingenwet mededeling gedaan in de Staatscourant.

De termijn voor het indienen van een bezwaar- of administratief beroepschrift vangt
aan met ingang van de dag na uitreiking van de beschikking aan de betrokken
vreemdeling.
Wanneer geen sprake is van uitreiking vangt die termijn aan de dag na verzending
van de beschikking aan bedoelde laatst bekende adres.

Beschikkingen geheel of gedeeltelijk in overeenstemming met een aanvraag
Wordt een beschikking gegeven, waarbij aan de vreemdeling (voortgezet) verblijf
wordt toegestaan, geheel of gedeeltelijk in overeenstemming met een door hem
ingediende aanvraag, dan wordt de vreemdeling door de burgemeester van de
gemeente waar hij woon- of verblijfplaats heeft opgeroepen voor het uitreiken van
het  verblijfsdocument, nadat de burgemeester het verblijfsdocument heeft
ontvangen .
Op deze wijze wordt de vreemdeling in het bezit gesteld van een identiteitsbewijs dat
hij verplicht is desgevraagd te tonen aan een ambtenaar belast met de
grensbewaking of het toezicht op vreemdelingen (artikel 4.21 Vreemdelingenbesluit).

De vreemdeling is op daartoe strekkende vordering verplicht een goed gelijkende



86

pasfoto ter beschikking te stellen (artikel 4.45 Vreemdelingenbesluit).

Verblijfsdocument in persoon uitreiken

Verblijfsdocumenten worden alleen in persoon aan de vreemdeling uitgereikt, tegen
afgifte van een ontvangstbewijs (model M76).
De burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon – of verblijfplaats
heeft ziet er op toe dat de vreemdeling in persoon, en bij minderjarigheid in bijzijn
van zijn wettelijk vertegenwoordiger, het verblijfsdocument in ontvangst neemt.

Verblijfsdocument voor een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar
Art. 4.21 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.21 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.21 Vreemdelingenbesluit:Art. 4.21 Vreemdelingenbesluit:
1. Als documenten in de zin van artikel 50, eerste lid, laatste volzin, van de Wet,
worden aangewezen:

a. voor vreemdelingen die rechtmatig verblijven als bedoeld in artikel 8, onder
a tot en met d, van de Wet: een vanwege de bevoegde autoriteiten verstrekt
document waaruit zulks blijkt en waarvan het model is vastgesteld bij
ministeriële regeling;

b. voor vreemdelingen die rechtmatig verblijven als bedoeld in artikel 8, onder
e, van de Wet: een vanwege de bevoegde autoriteiten verstrekt document,
waaruit zulks blijkt en waarvan het model wordt vastgesteld bij ministeriële
regeling;

c. voor vreemdelingen die een aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 28 van de Wet,
hebben ingediend: een vanwege de bevoegde autoriteiten verstrekt
document waaruit zulks blijkt en waarvan het model wordt vastgesteld bij
ministeriële regeling;

d. voor vreemdelingen die rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8, onder j,
van de Wet hebben of dat op grond van artikel 45, vijfde lid, van de Wet
geacht worden te hebben, en die niet beschikken over een ingevolge de Wet
vereist geldig document voor grensoverschrijding : een vanwege de
bevoegde autoriteiten verstrekt document, waarvan het model wordt
vastgesteld bij ministeriële regeling, dat is voorzien van een inlegvel als
bedoeld in artikel 4.29, derde lid, waarop de verblijfsrechtelijke positie is
aangetekend;

e. voor andere vreemdelingen: een ingevolge de Wet voor het hebben van
toegang tot Nederland vereist geldig document voor grensoverschrijding
dan wel een document voor grensoverschrijding waarin het benodigde
visum is aangetekend of waarin een aantekening omtrent de
verblijfsrechtelijke positie is geplaatst.

2.Geen document, anders dan bedoeld in het eerste lid, onder a of b, wordt verstrekt
aan kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar, tenzij zij er naar het oordeel van
Onze Minister een redelijk belang bij hebben in het bezit van zulk een document te
worden gesteld.

3.Op het ingevolge het eerste lid, onder a tot en met d, afgegeven document wordt
aangetekend of het de vreemdeling toegestaan is arbeid te verrichten en of voor deze
arbeid ingevolgde de Wet arbeid vreemdelingen een tewerkstellingsvergunning is
vereist.
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4.Indien aan het verblijf in Nederland van de in het eerste lid, onder a en b, bedoelde
vreemdelingen een beperking als bedoeld in artikel 3.4, vierde lid, is verbonden,
wordt op het document de aantekening “beroep op de publieke middelen kan
gevolgen hebben voor het verblijfsrecht” gesteld.

In de situatie waarin

a. aan een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd is verleend, of

b. aan een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar een verblijfsvergunning
regulier voor onbepaalde tijd is verleend, of

c. aan een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd is verleend, of

d. aan een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar een verblijfsvergunning
asiel  voor onbepaalde tijd is verleend

e. aan een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar verblijf wordt toegestaan op
grond van het gemeenschapsrecht

wordt het kind zelf in het bezit gesteld van een verblijfsdocument.

In andere situaties wordt het verblijfsdocument slechts aan het kind beneden de
leeftijd van twaalf jaar verstrekt, voor zover het kind er naar het oordeel van Onze
Minister een redelijk belang bij heeft in het bezit van zulk een document te worden
gesteld. Bij voorbeeld voor het maken van reizen naar het buitenland (mits op
aanvraag of met instemming van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind).

Beschikkingen niet in overeenstemming met een door de vreemdeling ingediende
aanvraag
Van een beschikking niet gegeven in overeenstemming met een door de vreemdeling
ingediende aanvraag is sprake, indien:

1.1.1.1. aan de vreemdeling wel (voortgezet) verblijf wordt toegestaan, maar
gedeeltelijk van zijn aanvraag wordt afgeweken (de vergunning tot verblijf
wordt bijvoorbeeld verleend voor een kortere duur dan gevraagd);

2. 2. 2. 2. een door de vreemdeling ingediende aanvraag wordt afgewezen;

3.3.3.3. een aan de vreemdeling verleende verblijfstitel wordt ingetrokken.

Voor wat betreft de wijze van kennisgeving van de mededeling dat uitzetting niet
achterwege zal blijven, zie ook A4.

Uitreiking in persoon
In de hiervoor onder 2. genoemde gevallen waarin de beschikking in persoon wordt
uitgereikt, dient als volgt te worden gehandeld.
De Minister zendt van een door hem gegeven beschikking twee exemplaren toe aan
de korpschef. De originele beschikking moet zo mogelijk in persoon worden
uitgereikt. Op de bijlage van de originele beschikking wordt vermeld op welke datum
de beschikking in persoon is uitgereikt. Deze bijlage dient door de korpschef
ingevuld naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te worden teruggezonden.
Het tweede exemplaar is bestemd voor de administratie van de korpschef.

Een beschikking die niet aan de vreemdeling in persoon kan worden uitgereikt,
wordt bij aangetekende brief verzonden aan zijn laatst bekende (GBA-)adres.
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Uitreiking van een identiteitspapier;

Indien bij de beschikking (voortgezet) verblijf wordt toegestaan, wordt de
vreemdeling in het bezit gesteld van een verblijfsdocument. Het verblijfsdocument
wordt uitgereikt door de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon-
of verblijfplaats heeft.

Inhouding van het verblijfsdocument; aantekening op de sticker voor
verblijfsaantekeningen
Bij afwijzing van een aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd, verlenging van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd of verlening van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, wordt op
een in het document voor grensoverschrijding gestelde aantekening omtrent
indiening van de aanvraag (sticker, model M77) de aantekening ‘vervallen’ geplaatst
op het gedeelte van de sticker zonder laminaat.
De aantekening ‘vervallen’ op de sticker moet worden gedateerd en geparafeerd.

Maakt de vreemdeling bezwaar bij de Minister tegen een beschikking waarbij hem
verder verblijf wordt ontzegd, dan wordt het verblijfsdocument niet ingehouden
indien de uitzetting achterwege blijft. In dat geval wordt in het document voor
grensoverschrijding een sticker “Verblijfsaantekeningen Vervolgprocedures (bijlage
7i Voorschrift Vreemdelingen) geplaatst. Op deze sticker wordt de datum en het
nummer van het paspoort ingevuld achter de tekst “bezwaar ingediend…”. Ter
verkrijging van deze sticker dient de vreemdeling zich uitsluitend vooraf telefonisch
aan te melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) via het landelijk
telefoonnummer 0900-1234561 (€0,10 p.m.). Dit nummer is bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Vervolgens bepaalt een medewerker van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de tijd en locatie waar de sticker kan
worden verkregen.

Indien geen bezwaar is gemaakt, wordt het verblijfsdocument ingehouden door de
korpschef dan wel op de sticker in het document voor grensoverschrijding door de
ambtenaar belast met het toezicht de aantekening ‘vervallen’ geplaatst.

Beschikkingen in overeenstemming met de aanvraag

Uitgangspunt
Houders van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd worden in het bezit gesteld
van een verblijfsdocument volgens artikel 3.1 Voorschrift Vreemdelingen. Op het
verblijfsdocument staat de beperking aangegeven welke aan de verblijfsvergunning is
gesteld. In de desbetreffende hoofdstukken van deel B van deze circulaire wordt voor
de daar behandelde categorieën vreemdelingen aangegeven onder welke beperking
de vergunning tot verblijf wordt verleend.

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd en de termijn
waarmee deze wordt verlengd, is steeds ten minste een maand korter dan de termijn
gedurende welke de vreemdeling op grond van zijn document voor
grensoverschrijding kan terugkeren naar het land door welks autoriteiten het
document is afgegeven (artikel 3.68 Vreemdelingenbesluit).

Uitzonderingen
In de volgende gevallen wordt geen rekening gehouden met de geldigheidsduur van
het document voor grensoverschrijding:

a. bij de houder van een buitenlands vreemdelingen- of
vluchtelingenpaspoort, indien de geldigheidsduur van de vergunning tot
verblijf langer is dan de termijn waarbinnen hij op grond van dat paspoort
kan terugkeren naar het land waar hem voordien verblijf was toegestaan;
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b. bij de in Nederland gevestigde houder van een Nederlands vreemdelingen-
of vluchtelingenpaspoort, ongeacht de geldigheidsduur van het reispapier.

Deze vreemdelingen mogen niet worden verplicht om een Nederlands
vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort aan te vragen dan wel de geldigheidsduur
daarvan te doen verlengen. Met het oog op het maken van reizen naar het buitenland
zullen vreemdelingen als hier bedoeld er echter wel belang bij kunnen hebben om er
voor zorg te dragen dat zij in het bezit zijn van een geldig vreemdelingen- of
vluchtelingenpaspoort. In voorkomende gevallen moet de vreemdeling hierop
worden gewezen.

Voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie of van een van de overige
partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte: zie B10.

Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd geldig voor de inwonende kinderen beneden de
twaalf jaar
Kinderen beneden de twaalf jaar worden begrepen in de verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd van één van de ouders bij wie zij inwonen. Deze kinderen worden
feitelijk in het bezit gesteld van een verblijfsdocument waaruit het verblijfsrecht blijkt
(artikel 4.21, tweede lid, Vreemdelingenbesluit). Zie hiervoor onder
“Verblijfsdocument voor een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar”

56565656

Paragraaf B1/4.5.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.5.2 Weigering van een verblijfsvergunning en weigering de geldigheidsduur ervan te4.5.2 Weigering van een verblijfsvergunning en weigering de geldigheidsduur ervan te4.5.2 Weigering van een verblijfsvergunning en weigering de geldigheidsduur ervan te4.5.2 Weigering van een verblijfsvergunning en weigering de geldigheidsduur ervan te
verlengen.verlengen.verlengen.verlengen.

Wijziging van de beperking waaronder de verblijfsvergunning is verleend
Bij wijziging van de vergunning (beperking) overeenkomstig een door de
vreemdeling ingediende aanvraag wordt een nieuw verblijfsdocument uitgereikt. Het
oude document wordt ingenomen door de burgemeester van de gemeente waar de
vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

Weigering van wijziging van de beperking
Van deze beschikking wordt niet afzonderlijk kennis gegeven indien tevens
verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning wordt geweigerd of de
vergunning wordt ingetrokken. In dat geval wordt bij beschikking tot weigering van
de verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning of tot intrekking
daarvan tevens uitdrukkelijk de aanvraag om wijziging van de vergunning
(beperking) afgewezen.

Wijziging of opheffing van een voorschrift tot het stellen van zekerheid of weigering
daarvan
De vreemdeling wordt schriftelijk kennisgegeven van de inwilliging van de aanvraag
om wijziging of opheffing van het voorschrift tot het stellen van zekerheid. Zie voor
de bij afwijzing van de aanvraag toepasselijke regels.”

57575757

Paragraaf B1/4.5.2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.5.2.2 Beschikkingen betreffende verlening van een verblijfsvergunning voor
onbepaalde tijd

Zie voor de toepasselijke algemene regels 4.5.2. Aan de vreemdeling wordt door de
burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft
een verblijfsdocument (bijlage 7b Voorschrift Vreemdelingen) uitgereikt.
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Is de vreemdeling houder van een document EU/EER (bijlage 7e Voorschrift
Vreemdelingen), dan wordt hij bij de verlening van een verblijfsvergunning voor
onbepaalde tijd in het bezit gesteld van een verblijfskaart (bijlage 7e Voorschrift
Vreemdelingen) met daarop de aantekening ‘Houder is tevens houder van een
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 20 Vreemdelingenwet’
(zie ook B10 Vreemdelingencirculaire).”

58585858

Paragraaf B1/4.7.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.7.5 Bericht over een bezwaar - of administratief beroepschrift4.7.5 Bericht over een bezwaar - of administratief beroepschrift4.7.5 Bericht over een bezwaar - of administratief beroepschrift4.7.5 Bericht over een bezwaar - of administratief beroepschrift

Na ontvangst van het bezwaar- of administratief beroepschrift wordt aan de indiener
ervan een ontvangstbevestiging verzonden. Indien de beslissing op het bezwaar- of
beroepschrift wordt verdaagd, wordt dat zo mogelijk reeds bij de
ontvangstbevestiging meegedeeld. De korpschef wordt middels een signalering in
het BVV op de hoogte gesteld van de verblijfsstatus van de vreemdeling.

59595959

Paragraaf B1/4.7.6.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.7.6.5. Aantekening

Indien de werking van het besluit wordt opgeschort totdat op het bezwaar of het
administratief beroep is beslist, wordt in het identiteitspapier van een vreemdeling
een aantekening gesteld, luidende: ‘bezwaar/administratief beroep ingediend
…(datum). Deze aantekening wordt doorgehaald indien het bezwaar- of
administratief beroepschrift ongegrond is verklaard. Deze doorhaling wordt door de
ambtenaar die de doorhaling verricht gedateerd en van zijn paraaf voorzien.”

Maakt de vreemdeling bezwaar bij de Minister tegen een beschikking waarbij hem
verder verblijf wordt ontzegd, dan wordt het verblijfsdocument niet ingehouden
indien de uitzetting achterwege blijft. In dat geval wordt in het document voor
grensoverschrijding een sticker “Verblijfsaantekeningen Vervolgprocedures (bijlage
7i Voorschrift Vreemdelingen) geplaatst. Op deze sticker wordt de datum en het
nummer van het paspoort ingevuld achter de tekst “bezwaar ingediend…”. Ter
verkrijging van deze sticker dient de vreemdeling zich uitsluitend vooraf telefonisch
aan te melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) via het landelijk
telefoonnummer 0900-1234561 (€0,10 p.m.). Dit nummer is bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Vervolgens bepaalt een medewerker van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de tijd en locatie waar de sticker kan
worden verkregen.

60606060

Paragraaf B1/4.7.9.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.7.9.2 Bezwaar

Alhoewel de korpschef niet meer beslist op reguliere aanvragen, valt niet uit te
sluiten dat bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog bezwaarschriften
zullen worden ontvangen gericht tegen een beslissing van de korpschef.

Bij bezwaarschriften wordt derhalve onderscheid gemaakt tussen bezwaarschriften
tegen beschikkingen van de korpschef en beschikkingen van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).

De beslissing op een bezwaarschrift gericht tegen een beschikking die door de
staatssecretaris of krachtens mandaat door de Immigratie- en Naturalisatiedienst
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(IND) is genomen, moet binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift
worden genomen (artikel 7:10, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht).

Indien de ACV wordt ingeschakeld, bedraagt de beslistermijn tien weken (artikel
7:10, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht).

De beslissing op het bezwaarschrift tegen een beschikking die door de korpschef
krachtens mandaat is genomen, moet binnen zestien weken na ontvangst worden
genomen (artikel 76 Vreemdelingenwet).

Verdaging
De beslissing op het bezwaarschrift tegen een – al dan niet door de korpschef
genomen – beschikking, kan bij kennisgeving met vier weken worden verdaagd. Dat
moet schriftelijk (artikel 7:10, derde lid, Algemene wet bestuursrecht) en behoeft
geen instemming van de vreemdeling.
In dat geval bedraagt de totale beslistermijn dus:

- tien weken (ingeval niet door de korpschef genomen beschikkingen, waarbij de
ACV niet wordt ingeschakeld);

- veertien weken (ingeval niet door de korpschef genomen beschikkingen, waarbij
de Acv wel wordt ingeschakeld); dan wel

- twintig weken (ingeval door de korpschef genomen beschikkingen).

Verdere verdaging
Verdere verdaging dan met vier weken (bezwaar) respectievelijk acht weken
(administratief beroep) kan uitsluitend met instemming van (de gemachtigde van)
de vreemdeling.

Opschorting in verband met herstel verzuim
Zowel voor bezwaar- als administratief beroepschriften geldt dat de beslistermijn
wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de indiener is verzocht een verzuim
als bedoeld in artikel 6:6 Algemene wet bestuursrecht te herstellen, tot de dag waarop
het verzuim is hersteld of de daarvoor geldende termijn ongebruikt is verstreken
(artikel 7:10, derde lid, Algemene wet bestuursrecht; artikel 7:24, derde lid, Algemene
wet bestuursrecht).

Indien niet is voldaan aan artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht of aan enig ander
bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep,
kan dit niet-ontvankelijk worden verklaard, mits de indiener de gelegenheid heeft
gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn. Die
termijn moet redelijk zijn. In alle gevallen wordt een termijn van twee weken redelijk
geacht. Slechts in zeer bijzondere gevallen wordt verder uitstel gegeven. De
beslistermijn wordt opgeschort met die twee weken of binnen die termijn op de dag
van ontvangst van de gegevens. Er kan onder meer sprake zijn van een verzuim
indien:
- het bezwaar- of beroepschrift niet binnen de termijn van vier weken (artikel  69,
eerste lid, Vreemdelingenwet) is ontvangen en evenmin binnen de in artikel 6:9,
tweede lid, Algemene wet bestuursrecht bedoelde termijn is ontvangen; de indiener
wordt verzocht binnen twee weken de reden van de termijnoverschrijding aan te
voeren, opdat beoordeeld kan worden of de termijnoverschrijding verschoonbaar is;
de beslistermijn wordt opgeschort met die twee weken of zoveel korter als de reden
voor het verstrijken van die twee weken is aangevoerd;

- het bezwaar- of beroepschrift niet is ingediend door de vreemdeling in persoon,
zijn wettelijk vertegenwoordiger, zijn bijzonder gemachtigde of een advocaat die
verklaart daartoe bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd (artikel 68, eerste lid,
Vreemdelingenwet); de indiener die niet de vreemdeling zelf is en evenmin diens
wettelijk vertegenwoordiger of advocaat kan bijzonder gevolmachtigde zijn; indien
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geen volmacht is overgelegd met het bezwaarschrift, wordt daarvoor een termijn van
twee weken gegund; de beslistermijn wordt opgeschort met die twee weken of zoveel
korter als de volmacht voor het verstrijken van die twee weken is overgelegd;

- het bezwaar- of beroepschrift geen gronden bevat; de indiener moet worden
verzocht binnen twee weken de gronden aan te voeren; de beslistermijn wordt
opgeschort met die twee weken of zoveel korter als de gronden voor het verstrijken
van die twee weken zijn ontvangen.

Opdat later schriftelijk bewijs voorhanden is, is het van belang dat het opvragen van
gegevens en het opschorten van de beslistermijn schriftelijk gebeurt en dat van het
geschrift kopie wordt bewaard. Tevens is het van belang dat in de brief duidelijk de
datum wordt aangegeven en de termijn die wordt gegeven om het ontbrekende te
overleggen (einddatum). Omdat de termijn waarmee de beslissing wordt opgeschort,
eindigt op de datum waarop het ontbrekende wordt ontvangen (dus niet
noodzakelijkerwijs op het moment waarop de gegunde termijn eindigt), is het tevens
van belang dat nauwgezet wordt bijgehouden op welke datum brieven worden
ontvangen.

Uitstel van indiening nadere gronden
Uitstel voor het indienen van de nadere gronden wordt – behoudens hierna te
vermelden uitzonderingen – niet verleend. Het kan voorkomen dat een indiener van
een bezwaar- of beroepschrift toch voor het verstrijken van de termijn om uitstel
vraagt. Hier moet altijd uitdrukkelijk op worden gereageerd, omdat anders een
stilzwijgende verlenging wordt aangenomen.

Uitzonderingen

A Het niet (tijdig) beschikbaar zijn van een tolk
Als uitgangspunt geldt dat uitstel kan worden verleend indien de indiener van het
verzoek om uitstel schriftelijk kan aantonen dat tijdig een tolk is aangevraagd, maar
deze niet tijdig beschikbaar is. In een dergelijk geval kan uitstel worden verleend tot
vijf werkdagen na de eerstvolgende datum waarop een tolk in de gewenste taal wel
beschikbaar is. De eerstvolgende datum waarop een tolk in de gewenste taal
beschikbaar is, dient te blijken uit een te overleggen schrijven van het
tolkencentrum. Indien een reeds gemaakte afspraak door de besproken tolk wordt
afgezegd, komt dit in beginsel voor rekening van de betrokkene, tenzij er sprake is
van overmacht van de zijde van de tolk. Dit vanuit de gedachte dat het op een juiste
wijze verdelen van de beschikbare tolken een gezamenlijke verantwoordelijkheid is
van rechtshulp en de tolkencentra.

Bezwaar
In de bezwaarfase dient een dergelijk schrijven van het tolkencentrum aan een
ongemotiveerd bezwaar- of beroepschrift te worden toegevoegd.

Overige gevallen
In overige gevallen, waarbij gedacht kan worden aan verzoeken om uitstel die zien op
het geven van een reactie op onderzoeksuitslagen, dient ten minste het verstrijken
van de gestelde termijn een verklaring van het tolkencentrum te worden overgelegd.

N.B. Afhankelijk van de situatie in de regio kan de betreffende Regiodirectie in
overleg met de rechtshulpverlening en de tolkencentra bepaalde categorieën tolken
vaststellen waarvoor geen schriftelijke verklaring wordt geëist. Periodiek wordt dan
getoetst of een bepaalde categorie tolken binnen of weer buiten die categorie dient te
vallen.

B Ziekte van advocaat of betrokkene
Bij plotselinge ziekte van een advocaat geldt als uitgangspunt dat voor zaken waarin
de termijn gedurende de eerstvolgende vijf werkdagen verloopt, vijf werkdagen
(vanaf datum ziekte) uitstel wordt verleend. Indien door het uitstel de benodigde tolk
niet tijdig beschikbaar is, geldt het gestelde onder A.
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Achtergrond hiervoor is dat in een dergelijke situatie de zaken van de betreffende
advocaat doorgaans niet onmiddellijk door een collega kunnen worden
overgenomen, gelet op diens/dier eigen agenda. Na ommekomst van de
uitsteltermijn van vijf werkdagen wordt er vanuit gegaan dat de zaken van de
betreffende advocaat door de kantoorgenoten of collega’s kunnen zijn opgevangen.

Bij plotselinge ziekte van de betrokkene zelf wordt uitstel verleend tot vijf werkdagen
na het herstel van betrokkene, indien de ziekte door het overleggen van een
medische verklaring is aangetoond.

C Vakantie
Met vakantie van rechtshulpverleners wordt in de hieronder genoemde gevallen
rekening gehouden indien deze ten minste één maand tevoren schriftelijk is gemeld
in de betreffende Regionale directie. Een en ander moet door de rechtshulpverlener
ook in elke betreffende zaak worden bevestigd. De termijn wordt op vijf werkdagen
na de vakantie van de rechtshulpverlener bepaald. Voor eenmanskantoren wordt op
uitdrukkelijk verzoek een ruimere termijn bepaald.

Bezwaar
Een verzoek om uitstel wegens vakantie wordt in de bezwaarfase ingewilligd indien
uit het dossier blijkt dat de betrokken rechtshulpverlener reeds in eerdere fase van de
procedure als rechtshulpverlener is opgetreden. Onder het in een eerdere fase van de
procedure optreden als rechtshulpverlener wordt mede begrepen het inzenden van
een ongemotiveerd bezwaarschrift.

Overige verzoeken om uitstel
In overige gevallen wordt een verzoek om uitstel wegens vakantie gehonoreerd,
indien uit het dossier blijkt dat de betrokken rechtshulpverlener reeds in een eerdere
fase van de procedure als gemachtigde is opgetreden.

Wijziging van rechtshulpverlener
Verzoeken om uitstel wegens wijziging van rechtshulpverlener worden afgewezen.
Wijziging van rechtshulpverlener is een verantwoordelijkheid van de betrokken
vreemdeling en de betreffende rechtshulpverleners tezamen. Zij dienen er in
onderling overleg op toe te zien dat bij de wijziging een goede overdracht plaatsvindt
en er geen termijnen worden geschonden.

Indien de gronden niet of niet tijdig worden ingediend wordt het bezwaar niet-
ontvankelijk verklaard, tenzij:
- mogelijk sprake is van refoulement of verblijfsgerechtigheid op grond van het recht
van de Europese Gemeenschappen;

- indien de gronden niet tijdig zijn ontvangen en buiten de termijn van vier weken na
het verstrijken van de herstel-verzuimtermijn wordt beslist.”

61616161

Paragraaf B1/4.8.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.8.3 Bericht korpschef4.8.3 Bericht korpschef4.8.3 Bericht korpschef4.8.3 Bericht korpschef

De korpschef wordt middels een signalering in het BVV op de hoogte gesteld van de
verblijfsstatus van de vreemdeling.”
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62626262

Paragraaf B1/4.9.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.9.4 Bericht korpschef4.9.4 Bericht korpschef4.9.4 Bericht korpschef4.9.4 Bericht korpschef

De korpschef wordt middels een signalering in het BVV op de hoogte gesteld van de
verblijfsstatus van de vreemdeling.

Eerst nadat een beslissing in rechte onaantastbaar is geworden, worden aan de
korpschef aanwijzingen gegeven hoe verder ten aanzien van de vreemdeling moet
worden gehandeld.”

63636363

Model M35-A wordt vervangen door het nieuwe model M35-A, dat als bijlage is
toegevoegd.

64646464

Model M35-A-1 wordt vervangen door het nieuwe model M35-A-1, dat als bijlage is
toegevoegd.

65656565

Model M35-C wordt vervangen door het nieuwe model M35-A, dat als bijlage is
toegevoegd.

66666666

Model M35-D wordt vervangen door het nieuwe model M35-D, dat als bijlage is
toegevoegd.

67676767

Model M35-E wordt vervangen door het nieuwe model M35-E, dat als bijlage is
toegevoegd.

68686868

Model M35-F vervalt.

69696969

Model M35-G vervalt.

70707070

Model M38 wordt vervangen door het nieuwe model M38, dat als bijlage is
toegevoegd.

71717171

Model M51-A wordt vervangen door het nieuwe model M51-A, dat als bijlage is
toegevoegd.

72727272
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Model M51-B vervalt.

73737373

Model M53 wordt vervangen door het nieuwe model M53 dat als bijlage is
toegevoegd.

74747474

Model M60 vervalt.

75757575

Model M61 vervalt.

76767676

Model M62 vervalt.

77777777

Model M64 vervalt.

78787878

Model M65-A vervalt.

79797979

Model M65-B vervalt.

80808080

Model M65-C vervalt.

81818181

Model M66 vervalt.

82828282

Model M68 vervalt.

83838383

Model M76 wordt vervangen door het nieuwe model M76, dat als bijlage is
toegevoegd.

84848484

Model 77-A wordt vervangen door het nieuwe model M77-A, dat is bijlage is
toegevoegd....

85858585

Model 77-D wordt als nieuw model geïntroduceerd.
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86868686

Model M78-B vervalt.

87878787

Model M133-A wordt vervangen door het nieuwe model M133-A

88888888

Model M133-B wordt vervangen door het nieuwe model M133-B.

89898989

Model M133-C  wordt vervangen door het nieuwe model M133-C.

90909090

Model M133-D wordt vervangen door het nieuwe model M133-D.

91919191

Model M138 wordt vervangen door het nieuwe model M138.

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst en treedt in
werking met ingang van 13 april 2004.

Rijswijk, 5 april 2004.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),

P.W.A. Veld
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TOELICHTING  BIJ WIJZIGING 2004/11TOELICHTING  BIJ WIJZIGING 2004/11TOELICHTING  BIJ WIJZIGING 2004/11TOELICHTING  BIJ WIJZIGING 2004/11

ALGEMEEN

Een van de voornemens die op het gebied van veiligheid in het Hoofdlijnenakkoord
(Kamerstukken II 2002/03, 28 636, nr 19) zijn opgenomen, betreft het effectiever en
efficiënter functioneren van de politie en de concentratie van de politie op haar
eigenlijke kerntaak. Voorts is op het gebied van immigratie en integratie in het
Hoofdlijnenakkoord neergelegd het voornemen dat illegaal verblijf krachtiger moet
worden bestreden en dat uitzetting van illegalen effectiever moet worden gemaakt.

Naar aanleiding hiervan is in 2002 het programma “Reguliere Toelating en
Intensivering Toezicht” gestart. In dit programma is de haalbaarheid onderzocht van
een herschikking van taken van de korpschef naar de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) en de gemeenten, die zou leiden tot enerzijds een
intensivering van het toezicht op vreemdelingen en anderzijds tot het efficiënter
verloop van reguliere toelatingsprocedures. Dit programma heeft geresulteerd in een
plan om te komen tot het overdragen van de reguliere toelatingstaken van de
korpschef naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de gemeenten. Het
huidige kabinet heeft besloten aan dit plan verder uitvoering te geven.

De reguliere toelatingstaken zijn geleidelijk van de korpschef naar de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) en de gemeenten overgedragen. Hiertoe is redengevend
dat een aanzienlijk aantal werkprocessen diende te worden aangepast, waarmee
grote inspanningen waren gemoeid.
Zo zijn de administratieve taken van de Vreemdelingendienst met betrekking tot de
aanvraag om afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf, dan wel een verzoek
om advies hieromtrent, reeds op 1 april 2003 aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) overgedragen. Met ingang van 1 december 2003 is de
behandeling van de aanvragen tot verlenging van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) van de korpschef overgenomen.
De overdracht heeft thans zijn voltooiing gekregen met de overdracht van de front-
officetaken met betrekking tot aanvragen tot verlening van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd en aanvragen tot wijziging van de verblijfsvergunning
regulier naar de gemeenten.

De herschikking van taken van de korpschef en de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) heeft een wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000
noodzakelijk gemaakt. In verband met de wijziging van het Vreemdelingenbesluit
2000 is ook het Voorschrift Vreemdelingen 2000 gewijzigd. Zo zijn bij het gewijzigde
Voorschrift Vreemdelingen 2000 de voorheen aan de korpschef gemandateerde
bevoegdheden om op (bepaalde) reguliere aanvragen te beslissen komen te
vervallen. Voortaan beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) exclusief op
alle reguliere aanvragen.

In het gewijzigde Voorschrift Vreemdelingen 2000 is voorts de plaats van indiening
van de reguliere aanvraag nader uitgewerkt. Ingevolge het nieuwe artikel 3.33a
Voorschrift Vreemdelingen 2000 wordt de aanvraag tot het verlenen of het wijzigen
van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000,
ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of
verblijfplaats heeft. De aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt
ingevolge het nieuwe artikel 3.33b Voorschrift Vreemdelingen 2000 ingediend bij het
kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te Zwolle. Ook de aanvraag
tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd wordt
aldaar ingediend. Dit is geregeld in het nieuwe artikel 3.33c Voorschrift
Vreemdelingen 2000. Verder zijn in verband met de overdracht van toelatingstaken
een aantal modellen in het Voorschrift Vreemdelingen 2000 aangepast.
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De in verband met het vervullen van de frontofficetaken aan de burgemeester
gemandateerde bevoegdheden zijn in het gewijzigde Voorschrift Vreemdelingen
2000 nader uitgewerkt. De burgemeester kan hiervan ondermandaat verlenen aan de
ambtenaar burgerzaken of de ambtenaar publiekszaken.
De rol van de gemeente is door de overdracht van de reguliere toelatingstaken
uitgebreid met taken voortvloeiend uit de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.
Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de reeds bestaande gemeentelijke
loketfuncties. De gemeenten vervulden reeds in dit kader enkele taken zoals de
vaststelling en -legging van de identiteit van de vreemdeling en het registreren van de
vreemdeling in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Vanuit hun nieuwe rol in
de Vreemdelingenketen is het takenpakket van de gemeenten uitgebreid met onder
meer het in ontvangst nemen van bepaalde aanvragen tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier en aanvragen tot toetsing aan het gemeenschapsrecht,
het namens de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (hierna: de Minister)
innen van de verschuldigde leges voor deze aanvragen, het verstrekken van een
verblijfssticker aan EU/EER onderdanen, het verstrekken van het bescheid
rechtmatig verblijf, het uitreiken van verblijfsdocumenten en het verstrekken van
beleidsarme informatie aan ingezetenen en vreemdelingen over het verkrijgen van
rechtmatig verblijf in Nederland.

In verband met bovenstaande wijzigingen in de wet- en regelgeving en de nieuwe
taakverdeling tussen de verschillende partners in de Vreemdelingenketen is het
onderhavige hoofdstuk middels dit Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire
aangepast.
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ARTIKELSGEWIJS

1 en 2

In verband met de reorganisatie van de politieorganisatie beschikt niet elke
politieregio meer over een aparte zelfstandige “Dienst Vreemdelingenpolitie”of
“Vreemdelingendienst”. Daarom zal de referent met het oog op de inwilligbaarheid
van de aanvraag in voorkomende gevallen voortaan worden verzocht zich in persoon
bij de politie te melden teneinde een mondelinge toelichting op de aanvraag te
geven. Het is vervolgens aan de betreffende politieregio om intern – afhankelijk van
de inrichting van de regio na de reorganisatie – te bezien of de referent een
mondelinge toelichting op de aanvraag geeft bij de Vreemdelingendienst, of dat de
referent zich daartoe zal moeten vervoegen bij een ander politieonderdeel.

Met nadruk zij vermeld dat de Visadienst in beginsel zoveel als mogelijk zelfstandig
onderzoek zal verrichten. Eerst nadat ernstige twijfel is gerezen over de juistheid van
de verkregen informatie, documenten of anderszins en de Visadienst niet de
aangewezen instantie is om het benodigde nader onderzoek te verrichten, kan de
politie door middel van een onderbouwde onderzoeksvraag worden verzocht nader
onderzoek in te stellen.
Hierover zijn met de politie principeafspraken gemaakt die zullen worden
geëvalueerd en definitief zullen worden vastgelegd in
dienstverleningsovereenkomsten.

De onderhavige paragraaf is hierop aangepast.

Nu de korpschef niet langer fungeert als frontoffice alwaar aanvragen tot verlening
van een verblijfsvergunning regulier worden ingediend en in ontvangst genomen,
bestaat er geen aanleiding de korpschef op de hoogte te stellen van de beslissing op
de aanvraag tot afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf of een verzoek om
advies hieromtrent. De betreffende passage is derhalve verwijderd.

3

Anders dan voorheen wordt op de aanvraag tot afgifte van een machtiging tot
voorlopig verblijf of een verzoek om advies hieromtrent alsmede op de aanvraag tot
verlening van een verblijfsvergunning regulier exclusief beslist door de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND). De korpschef vervult hierbij geen rol meer. Er bestaat
derhalve geen aanleiding de aanvraag onder bijvoeging van de ter zake dienende
bescheiden en gegevens aan de korpschef te zenden.

4

Nu de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
voortaan wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de
vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft, is de onderhavige paragraaf hierop
aangepast.
Het vorenstaande laat onverlet dat de vreemdeling zich ingevolge het bepaalde in
artikel 4.47, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit binnen een termijn van drie
dagen na binnenkomst in Nederland in persoon dient aan te melden bij de korpschef
van de gemeente waar hij gaat verblijven. Deze meldplicht is door de wetgever
opgelegd in het kader van het vreemdelingentoezicht.

5 en 13
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In beginsel dient de vreemdeling reeds bij het indienen van de aanvraag het beroep
op één van de vrijstellingscategorieën te onderbouwen.
Voor de overdracht van de reguliere toelatingstaken werd de aanvraag tot verlening
van de verblijfsvergunning regulier in ontvangst genomen door de korpschef die de
vreemdeling – indien daartoe aanleiding bestond – informatie omtrent het beleid
verschafte. De korpschef kon de vreemdeling desgewenst kenbaar maken welke
bescheiden hij nog diende over te leggen, teneinde het beroep op één van de
vrijstellingscategorieën kansrijk te maken. De burgemeester (in de praktijk de
ambtenaar burgerzaken of de ambtenaar publiekszaken) verschaft de vreemdeling
daarentegen slechts beleidsarme informatie. Hij kan bij de vreemdeling informeren
naar de reden van het ontbreken van de benodigde bescheiden, maar biedt de
vreemdeling niet een formele herstelverzuimtermijn.
Indien de vreemdeling het beroep op één van de vrijstellingscategorieën bij het
indienen van de aanvraag niet of niet afdoende middels bescheiden heeft
onderbouwd, wordt hij daarom voortaan uitsluitend door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) in de gelegenheid gesteld dit gebrek te herstellen. Het
vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op het beroep op de zogenaamde
hardheidsclausule.
De nieuwe procedure is in de onderhavige paragrafen beschreven.

Nu de aanvraag voortaan wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente
waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft, zal derhalve één van de ouders
voortaan binnen drie dagen na de geboorte van het kind een aanvraag ten behoeve
van dat kind moeten indienen bij die burgemeester teneinde het verblijfsrecht mede
geldig te maken voor het kind. De onderhavige paragraaf is hierop aangepast.

6

De korpschef vervult geen rol meer bij het indienen van een aanvraag tot verlening
van een verblijfsvergunning regulier in tegenstelling tot de burgemeester van de
gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft. Het ligt daarom voor de
hand dat de vreemdeling de in de onderhavige paragraaf bedoelde gegevens
voortaan bij die burgemeester zal verstrekken. De inhoud van de onderhavige
paragraaf is in overeenstemming gebracht met deze nieuwe situatie.

7

De aanvraag tot wijziging van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
betreft in wezen een nieuwe aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning.
Veelal zal ter beoordeling van de aanvraag tot wijziging andere (nieuwe) informatie
benodigd zijn dan waarover de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) al beschikt.
Voorts valt niet uit te sluiten dat nieuwe originele documenten zullen moeten
worden overgelegd

Voorheen werd de aanvraag tot wijziging van de verblijfsvergunning regulier
ingediend bij de korpschef van de gemeente waar de vreemdeling woon- of
verblijfplaats heeft. Ingevolge het nieuwe artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen
wordt deze aanvraag voortaan ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar
de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft. De korpschef vervult hierbij geen rol
meer.
De inhoud van de onderhavige paragraaf is in overeenstemming gebracht met de
inhoud van het nieuwe artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen.

8

Nu de korpschef geen (directe) bemoeienis meer heeft bij de indiening van reguliere
aanvragen en de burgemeester (in de praktijk de ambtenaar burgerzaken of de
ambtenaar publiekszaken) slechts beleidsarme informatie aan de vreemdeling
verstrekt, beziet voortaan uitsluitend de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of
de vreemdeling het waarom en de noodzaak van het andere verblijfsdoel dan wel de
andere beperking heeft vermeld.
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Daarnaast beziet uitsluitend de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) of de
vreemdeling één en ander afdoende met gegevens en bescheiden heeft onderbouwd.

9, 10 en 11

Ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Vreemdelingenwet verschaft 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 van de Vreemdelingenwet, een document of schriftelijke verklaring
waaruit het rechtmatig verblijf blijkt. De vreemdeling met rechtmatig verblijf op
grond van artikel 8, onder i, van de Vreemdelingenwet, wordt desgevraagd een
dergelijk document of verklaring verschaft.

Voorheen werden deze documenten en verklaringen afgegeven door de korpschef.
Sinds de voltooiing van de overdracht van de reguliere toelatingstaken geschiedt de
afgifte van deze documenten en schriftelijke verklaringen – voor zover betrekking
hebbend op een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier – in de praktijk door
de ambtenaar burgerzaken of de ambtenaar publiekszaken van de gemeente waar de
vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft. Op deze hoofdregel bestaat een aantal
uitzonderingen die als zodanig in de onderhavige paragraaf staan beschreven.

De documenten en schriftelijke verklaringen bevatten tevens informatie omtrent de
toegang op de arbeidsmarkt voor de vreemdeling. Deze informatie is geen
aantekening in het kader van toezicht, maar een (declaratoire) mededeling omtrent
de toegang tot de arbeidsmarkt die voortvloeit uit (de aard van) het rechtmatig
verblijf. Degene die het document of de schriftelijke verklaring aan de vreemdeling
verstrekt, wijst hem tevens op de rechten die voortvloeien uit de daarop vermelde
informatie omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt.

Aan paragraaf B1/2.1.4 zijn de tekstblokken “Samenhang documenten en schriftelijke
verklaringen als bedoeld in artikel 9 Vreemdelingenwet en de
arbeidsmarktaantekening” en “Afgifte van documenten en schriftelijke verklaringen
als bedoeld in artikel 9 Vreemdelingenwet” toegevoegd ter verduidelijking van de
nieuwe situatie.

12

Voorheen werden de waarborgsom en het passagebiljet gedeponeerd bij de
korpschef. Ingevolge het gewijzigde artikel 3.8 van het Vreemdelingenbesluit worden
de waarborgsom en het passagebiljet voortaan gedeponeerd bij de Minister.
De onderhavige paragraaf vormt een uitwerking van artikel 3.8
Vreemdelingenbesluit.

Indien het deponeren van een waarborgsom als voorschrift aan een
verblijfsvergunning regulier wordt verbonden, zal de vreemdeling voortaan ter
voldoening daarvan een factuur ontvangen. De afdeling Financieel Beheer van het
Hoofdkantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verricht de daartoe
benodigde handelingen. Het gedeponeerde bedrag en het terugbetaalde bedrag
dienen te worden verantwoord in de verantwoording van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) en over het terug te betalen bedrag dient tevens rente te
worden betaald aan de vreemdeling. Gelet hierop ligt het voor de hand de
uitvoeringshandelingen ter zake van de waarborgsom bij de afdeling Financieel
Beheer te beleggen, zijnde een afdeling die bij uitstek bekend is met allerhande
financiële handelingen.

Het passagebiljet wordt voortaan (fysiek) gedeponeerd bij één van de twee
visumloketten, hetzij in Rijswijk, hetzij in Zwolle. De keuze voor de visumloketten is
ingegeven door het feit dat men bij de visumloketten reeds ervaring heeft met
soortgelijke baliecontacten en dat de betreffende locaties reeds op deze
baliecontacten zijn ingericht.
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Nu de aan de korpschef terzake gemandateerde bevoegdheden om op bepaalde
reguliere aanvragen te beslissen zijn komen te vervallen, de korpschef geen (directe)
bemoeienis met reguliere aanvragen meer heeft, en zowel de waarborgsom als het
passagebiljet voortaan bij de Minister worden gedeponeerd, is de bijzondere
aanwijzing voor de korpschef komen te vervallen.

14

Sinds de overdracht van de reguliere toelatingstaken beslist  uitsluitend de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) – in naam van de Minister -  op reguliere
aanvragen. Tot het vragen van een bijzondere aanwijzing door de korpschef aan de
Minister bestaat in dit verband dan geen aanleiding meer. De onderhavige paragraaf
is in overeenstemming gebracht met deze nieuwe situatie.

Voortaan wordt de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling
woon- of verblijfplaats heeft. De korpschef beschikt in beginsel niet langer meer over
een Vreemdelingendossier van de vreemdeling, afgezien van een politiedossier. Gelet
op het vorenstaande ligt het voor de hand dat een kopie van de documenten
waarmee de vreemdeling van Somalische nationaliteit zijn identiteit en nationaliteit
wenst aan te tonen, wordt gezonden naar de burgemeester van de gemeente waar de
vreemdeling woon- of verblijfplaats beoogt. De vreemdeling zal zich immers aldaar
dienen te vervoegen ter indiening van een aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd. De vreemdeling zal de in kopie
toegezonden bescheiden wel in origineel bij de ambtenaar burgerzaken dienen te
tonen. De onderhavige paragraaf is hierop aangepast.

15

Voor de overdracht van de reguliere toelatingstaken maakte de korpschef, indien er
naar zijn oordeel termen aanwezig waren tot ongewenstverklaring van een
vreemdeling, dat onverwijld kenbaar aan de Minister middels een model M63.
Met de overdracht van de reguliere toelatingstaken is in dit opzicht geen wijziging
beoogd, te meer daar het doen van een voorstel tot ongewenstverklaring dient te
worden bezien in het licht van de toezichtstaken van de korpschef. De korpschef kan
de Minister tevens middels een ander gemotiveerd schrijven – niet zijnde een model
M63 – op de hoogte stellen van informatie die tot de ongewenstverklaring van een
vreemdeling kan leiden. Over de vorm waarin en de wijze waarop deze informatie
wordt verstrekt, zullen principeafspraken worden gemaakt tussen de politie en de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die zullen worden vastgelegd in een
dienstverleningsovereenkomst.

Overeenkomstig de artikelen 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de
vreemdeling in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.
In het kader van de herschikking van taken geschiedt horen voortaan door de meest
voor de hand liggende ketenpartner. Zo ligt het voor de hand dat de vreemdeling
wordt gehoord door de Minister, in de situatie waarin hij hier te lande in afwachting
is van een beslissing op een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning
regulier en er aanleiding bestaat hem ongewenst te verklaren ex artikel 67 van de
Vreemdelingenwet. In de praktijk zal de vreemdeling worden gehoord namens de
Minister door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De Minister heeft veelal
de beschikking over de relevante gegevens en bescheiden die door de vreemdeling in
de verblijfsrechtelijke procedure zijn overgelegd, terwijl de korpschef deze gegevens
na de overdracht van de reguliere toelatingstaken veelal zal ontberen. Deze gegevens
en bescheiden dienen bij de besluitvorming inzake de ongewenstverklaring te
worden meegewogen.
Het vorenstaande laat onverlet dat er omstandigheden kunnen zijn waaronder
desondanks horen door de korpschef meer is geïndiceerd.

Van deze situatie dient te worden onderscheiden de situatie waarin de vreemdeling
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zich in een politiecel of een Huis van Bewaring bevindt, de vreemdeling illegaal hier
te lande verblijft of de vreemdeling een aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning asiel heeft ingediend.

De onderhavige paragraaf is in overeenstemming gebracht met de nieuwe
taakverdeling in verband met de overdracht van reguliere toelatingstaken. Nu de
korpschef veelal niet meer de beschikking heeft over een Vreemdelingendossier van
de vreemdeling, doch slechts over een politiedossier wordt een kopie van de
beschikking waarbij op de aanvraag tot opheffing van de ongewenstverklaring is
beslist, niet langer meer standaard naar de korpschef gezonden. De korpschef wordt
voortaan enkel en alleen door het aanspreekpunt “Signaleringen OVR” van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op de hoogte gebracht van
belangwekkende wijzigingen in deze. De passage die ziet op het informeren van de
korpschef middels een kopie van de beschikking is komen te vervallen.

Voorheen kon via het zogeheten “CRV”-nummer de juiste politieregio aan de
vreemdeling worden gekoppeld. Het CRV-nummer is thans vervangen door het
zogeheten “V-nummer”. Ook deze aanpassing is verwerkt in de onderhavige
paragraaf.

16

De onderhavige paragraaf is aangepast aan het nieuwe werkproces met betrekking
tot het medisch onderzoek (onderzoek naar tuberculose aan de
ademhalingsorganen), waarbij niet langer de korpschef, maar de burgemeester een
rol vervult. Ter verduidelijking voor de partners in de Vreemdelingenketen is het
nieuwe werkproces meer uitgebreid beschreven.

Aanpassing van het werkproces is noodzakelijk gebleken, nu de korpschef voortaan
geen zogeheten “frontoffice-taken” meer vervult en de aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd niet langer meer in ontvangst neemt.

In verband met de herschikking van taken beziet de meest voor de hand liggende
ketenpartner of er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 64 van de
Vreemdelingenwet. Het vorenstaande leidt er toe dat voortaan hetzij de korpschef,
hetzij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) – uiteraard op basis van een
diagnose van een arts – tot het oordeel kan komen dat sprake is van een situatie als
bedoeld in artikel 64 van de Vreemdelingenwet. Het ligt voor de hand dat de
ketenpartner die tot dat oordeel komt tevens het RvA-formulier invult. De
onderhavige paragraaf is dienovereenkomstig aangepast.

Vorenstaande taakverdeling is in lijn met hetgeen in het kader van artikel 64
Vreemdelingenwet in verband met de wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen
tussen de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is afgesproken.

Verder is ter verduidelijking voor de uitvoeringspraktijk het onderscheid tussen de
“bereidheid tot het ondergaan van het medische onderzoek” en de “bereidheid tot
het ondergaan van een medische behandeling” meer uitgebreid beschreven.

 
17, 19 en 21

Nu artikel 4.52 van het Vreemdelingenbesluit in verband met de overdracht van de
reguliere toelatingstaken niet is gewijzigd, blijft de daarin neergelegde verplichting
voor de vreemdeling gehandhaafd om zijn document in de in het artikel genoemde
situaties bij de korpschef in te leveren.

Ter verduidelijking is de procedure van en ná inlevering van het document
beschreven. Aan de paragraaf is een passage toegevoegd, waarin de burgemeester
van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft, wordt verzocht
de vreemdeling erop te wijzen dat het verblijfsdocument behoort te worden
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ingeleverd bij de korpschef, uiteraard voor zover de vreemdeling zich in persoon bij
die burgemeester meldt. Indien de vreemdeling schriftelijk melding maakt bij de
burgemeester van het voornemen zijn hoofdverblijf naar buiten Nederland te
verplaatsen, wordt de burgemeester verzocht dit bericht door te zenden naar de
korpschef.

18

Sinds 1 december 2003 verschaft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in
plaats van de korpschef de vreemdeling een verklaring die recht geeft op terugkeer
naar Nederland. De korpschef vervult hierbij geen rol meer. In de onderhavige
paragraaf is het Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire (TBV) 2003/53 verwerkt.

20

Nu voortaan alle aanvragen tot verlening van een verblijfsvergunning regulier ter
beslissing worden (door)gezonden aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),
is de passage die betrekking heeft op het voorleggen van een aanvraag door de
korpschef verwijderd. Het vorenstaande laat onverlet dat de korpschef onverwijld
aan de Minister melding maakt van een situatie waarin ten aanzien van een bepaalde
vreemdeling sprake is van een gevaar voor de nationale veiligheid.

22

Voorheen werd de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning  hetzij middels
een formulier model M53 ingetrokken, hetzij middels een brief die afkomstig was van
de vreemdeling zelf, zijn wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde. Het model
M53 werd veelal gebruikt in de situatie dat de vreemdeling zich in
Vreemdelingenbewaring bevond of een aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning asiel had ingediend.
Indien de aanvraag middels het formulier model M53 werd ingetrokken, was daarbij
een aanzienlijke rol voor de korpschef weggelegd. Zo diende de korpschef een
proces-verbaal van de reden tot intrekking op te maken en diende hij zich ervan te
vergewissen dat de vreemdeling de inhoud en de strekking van de door hem te
ondertekenen verklaring kende en begreep.
Met betrekking tot de procedure terzake van de intrekking van een aanvraag tot
verlening van een verblijfsvergunning regulier is voortaan een rol weggelegd voor de
meest voor de hand liggende ketenpartner. Dat kan zijn de korpschef, de Koninklijke
Marechaussee of de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In verband met de
herschikking van taken van de korpschef in het kader van het intensiveren van het
toezicht kan voortaan naast een proces-verbaal, tevens worden volstaan met een
ambtelijk verslag waarin de reden van intrekking van de aanvraag is vastgelegd.
Randvoorwaarde is en blijft dat het de vreemdeling duidelijk behoort te zijn wat de
gevolgen zijn van zijn beslissing om de aanvraag in te trekken.

De overdracht van reguliere toelatingstaken geeft aanleiding tot het uitschrijven van
de procedure en de taakverdeling in de nieuwe situatie ten aanzien van het intrekken
van een aanvraag.

23

Nu de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
voortaan wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de
vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft, zal deze de vreemdeling er in het vervolg
op wijzen dat een aanvraag niet mondeling, maar schriftelijk behoort te worden
ingediend. De korpschef vervult hierbij geen rol meer. De onderhavige paragraaf is
dienovereenkomstig aangepast.

24

Anders dan voorheen wordt de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning
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regulier voor bepaalde tijd ingediend (ingeleverd) bij de burgemeester van de
gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft. In de praktijk zal de
aanvraag door de ambtenaar burgerzaken of de ambtenaar publiekszaken in
ontvangst worden genomen. Indien de vreemdeling de aanvraag niet in persoon
inlevert bij deze ambtenaar, zal hij worden verzocht alsnog in persoon te verschijnen
ter verstrekking van een aantal gegevens. Het vorenstaande is met name ingegeven
door het feit dat identificatie en registratie van de vreemdeling zal behoren te
geschieden. Het betreft hier immers veelal een aanvraag tot eerste toelating, waarbij
de vreemdeling  hier te lande nog geen Vreemdelingenrechtelijke procedure heeft
doorlopen.  Daarnaast zal de vreemdeling bij het aanvraagformulier een aantal
originele bescheiden dienen te voegen. Teneinde te voorkomen dat deze originele
bescheiden per post worden gezonden, toont de vreemdeling deze bescheiden bij de
ambtenaar burgerzaken of de ambtenaar publiekszaken. Deze maakt vervolgens een
kopie van de bescheiden, die in gewaarmerkte vorm met de aanvraag worden
meegezonden naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ter beslissing op de
aanvraag.

25

Voorheen werd de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier bij de
korpschef ingediend. Afhankelijk van de vraag of het een aanvraag tot verlening van
een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, voor onbepaalde tijd of een
aanvraag tot wijziging van de verblijfsvergunning betreft, wordt een aanvraag regulier
thans ingediend hetzij bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling
woon- of verblijfplaats heeft, hetzij bij het kantoor van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) te Zwolle.

In uitzondering op de hoofdregel wordt de aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder een beperking verband
houdende met de vervolging inzake mensenhandel óók na de overdracht van
reguliere toelatingstaken ingediend bij de korpschef van het regionale politiekorps,
waarin de gemeente is gelegen waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft. De
reden hiervoor is gelegen in het bijzondere karakter van deze aanvraagprocedure, die
samenvalt met de aangifte die het slachtoffer (of de getuige) van mensenhandel doet.
In de praktijk houdt het eerste contact van de betreffende vreemdeling met de
vreemdelingendienst verband met deze aangifte. Daaraan wordt vervolgens direct
een aanvraagprocedure gekoppeld en verder wordt voor opvang gezorgd. Om te
voorkomen dat deze vreemdelingen, als zij hun aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning bij de gemeente zouden moeten indienen, uit het zicht van de
politie raken en om te waarborgen dat op zeer korte termijn door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) op de aanvraag kan worden beslist, is besloten om dit
proces vooralsnog niet te wijzigen. De onderhavige paragraaf is dienovereenkomstig
aangepast.

Voorts is een uitzondering gemaakt voor vreemdelingen wier vrijheid rechtens is
ontnomen. De bijzondere positie van deze vreemdelingen laat uiteraard niet toe dat
zij zich voor het indienen van een aanvraag vervoegen bij de gemeente. In het tweede
lid van artikel 3.101 Vreemdelingenbesluit is voor deze categorie vreemdelingen
vastgelegd dat zij de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier
indienen op de plaats waar de vrijheidsontneming ten uitvoer wordt gelegd. In de
onderhavige paragraaf is het werkproces met betrekking tot het indienen van een
aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier gedurende de
vrijheidsontneming alsmede de nieuwe taakverdeling in dit verband tussen de
korpschef en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beschreven. Verder is het
werkproces beschreven inzake de indiening van een aanvraag in de situatie waarin
de vreemdeling zich onder het toezicht van de Koninklijke Marechaussee bevindt.

Voorts is ter completering een alinea toegevoegd die betrekking heeft op het indienen
van een aanvraag tot vervanging of vernieuwing van het verblijfsdocument. Sinds 1
december 2003 wordt een dergelijke aanvraag rechtstreeks schriftelijk aan het
kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te Zwolle gezonden. Zie
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verder hoofdstuk A3/3.8.3. Vreemdelingencirculaire.

26

De inhoud van paragraaf B1/4.1.1.4 Vreemdelingencirculaire “Indiening bij de
ambtenaar burgerzaken” is komen te vervallen. De procedure inzake de indiening
van een aanvraag regulier bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling
woon- of verblijfplaats heeft en de handelingen die in de praktijk door de ambtenaar
burgerzaken of de ambtenaar publiekszaken in dit kader worden verricht, staan
thans beschreven in paragraaf  B1/4.1.1.9 Vreemdelingencirculaire.

In verband met het vervallen van de inhoud van paragraaf B1/4.1.1.4
Vreemdelingencirculaire is de daaropvolgende paragraaf hernummerd in 4.1.1.4 en
komt te luiden “Vastgesteld formulier”.

In de onderhavige paragraaf worden de nieuwe aanvraagformulieren voor de
indiening  van een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd, tot wijziging van de beperking, tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd alsmede tot toetsing aan het
gemeenschapsrecht geïntroduceerd.

Het betreft de modellen:

- model M 35-A voor de indiening van een aanvraag tot verlening of wijziging van
een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in de situatie dat de
vreemdeling niet in het bezit is van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf;

- model M35-A-1 voor de indiening van een aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in de situatie dat de vreemdeling
in het bezit is van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf;

- model M35-B voor de indiening van een aanvraag tot verlenging van de
geldigheidsduur van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd;

- model M 35-D voor de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning
regulier voor onbepaalde tijd;

- model M35-E voor de indiening van een verzoek om toetsing aan het recht van
de Europese gemeenschappen;

Het model M35-B, waarmee een aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van
een verblijfsvergunning regulier wordt ingediend, is reeds bij het Tussentijds Bericht
Vreemdelingencirculaire (TBV ) 2003/54 geïntroduceerd.

De bovengenoemde modellen [M 35-A, M35-A-1, M35-D en M35-E] vervangen de
huidige modellen [M35-A (aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd), model M35-A-1 (aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd; asielgerelateerd), model M35-C
(aanvraag tot het wijzigen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd),
model M35-D (aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor
onbepaalde tijd), model M35-E (aanvraag om toetsing op grond van het EG-Verdrag),
het model M35-F (aanvraag van wettelijk vertegenwoordiger tot het verlenen,
wijzigen, dan wel verlengen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd)
en het model M35-G (aanvraag om een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet tevens geldig te verklaren voor
inwonende kinderen beneden 12 jaar).

Het huidige model M35-A-1 vervalt, nu de vreemdeling er in het nieuwe model M35-
A op wordt gewezen dat hij zich ter indiening van een aanvraag op asielgerelateerde
gronden dient te wenden tot één van de Aanmeldcentra hier te lande. De modellen
M35-F en M35-G vervallen, aangezien in de nieuwe aanvraagformulieren de
mogelijkheid wordt geboden als wettelijk vertegenwoordiger een aanvraag ten
behoeve van een kind in te dienen. Daarnaast kan middels het nieuwe
aanvraagformulier tevens een aanvraag worden ingediend om een
verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet tevens geldig
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te verklaren voor inwonende kinderen beneden de 12 jaar.

De nieuwe aanvraagformulieren bevatten thans de meest voorkomende
verblijfsdoelen in het Vreemdelingenbesluit en de Vreemdelingencirculaire, waarbij
tevens per verblijfsdoel is aangegeven welke gegevens en bescheiden door de
vreemdeling moeten worden overgelegd bij de aanvraag. Aldus is voor de
vreemdeling meer inzichtelijk dan voorheen welke gegevens en bescheiden hij exact
bij de indiening van zijn aanvraagformulier dient te overleggen met als doel het
bieden van herstelverzuim voor het alsnog overleggen van de ontbrekende
bescheiden zoveel als mogelijk terug te dringen. Dit met het oog op een meer
efficiënte en snellere afhandeling van de aanvraag.

27

In verband met het vervallen van de inhoud van paragraaf B1/4.1.1.4
Vreemdelingencirculaire is ook paragraaf B1/4.1.1.6 Vreemdelingencirculaire
hernummerd. Paragraaf B1/4.1.1.6 Vreemdelingencirculaire is hernummerd in 4.1.1.5
en komt te luiden “Ondertekening van de aanvraag”.

Voorheen stelde de korpschef de vreemdeling of diens gestelde wettelijke
vertegenwoordiger in de gelegenheid aan te tonen dat de wettelijke
vertegenwoordiging inderdaad geregeld was. Nu de burgemeester (in de praktijk de
ambtenaar burgerzaken of de ambtenaar publiekszaken) niet is belast met de
inhoudelijke aspecten van de reguliere aanvraag, stelt voortaan uitsluitend de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de vreemdeling of diens wettelijke
vertegenwoordiger in de gelegenheid het geconstateerde gebrek te herstellen.

28

In verband met het vervallen van de inhoud van paragraaf B1/4.1.1.4
Vreemdelingencirculaire is ook paragraaf B1/4.1.1.7 Vreemdelingencirculaire
hernummerd. Paragraaf B1/4.1.1.7 Vreemdelingencirculaire 2000 is hernummerd in
4.1.1.6 en komt te luiden “Vermelding van naam en adres van de aanvrager en
dagtekening”.

29

In verband met het vervallen van de inhoud van paragraaf B1/4.1.1.4
Vreemdelingencirculaire is ook paragraaf B1/4.1.1.8 Vreemdelingencirculaire
hernummerd. Paragraaf B1/4.1.1.8 Vreemdelingencirculaire is hernummerd in 4.1.1.7
en komt te luiden “Aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd”.

Ter verduidelijking is meer uitgebreid beschreven hoe dient te worden gehandeld
indien de vreemdeling een reguliere aanvraag op asielgerelateerde gronden indient.
De vreemdeling wordt er middels het nieuwe aanvraagformulier model M35A
(aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder machtiging tot voorlopig verblijf of tot
wijziging van de verblijfsvergunning) reeds op gewezen dat hij zich ter indiening van
aanvraag op asielgerelateerde gronden dient te vervoegen bij één van de
Aanmeldcentra.

Aan de paragraaf “afgeleide asielstatus ” is ter verduidelijking toegevoegd dat op deze
aanvraag de gebruikelijke asielprocedure van toepassing is. Dat houdt – onder meer –
in dat er een eerste en (zonodig) nader gehoor wordt gehouden, waarvoor de
benodigde expertise alleen op een Aanmeldcentrum aanwezig is. Door deze
aanvraag voortaan te laten indienen op een Aanmeldcentrum wordt een onnodige
tussenstap weggenomen.

30

In verband met het vervallen van de inhoud van paragraaf B1/4.1.1.4
Vreemdelingencirculaire is ook paragraaf B1/4.1.1.9 Vreemdelingencirculaire
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hernummerd. Paragraaf B1/4.1.1.9 Vreemdelingencirculaire  is hernummerd in
4.1.1.8 en komt te luiden “Onderbouwende gegevens en bescheiden”.

Aan deze paragraaf is toegevoegd dat de door de vreemdeling in een vreemde taal
overgelegde gegevens en bescheiden dienen te worden vertaald door een bij een
Nederlandse rechtbank beëdigde tolk/vertaler. Hiermee wordt de bestaande praktijk
van het vragen van een vertaling door een bij een Nederlandse rechtbank beëdigde
tolk/vertaler in het beleid verankerd.

31

In verband met het vervallen van de inhoud van paragraaf B1/4.1.1.4
Vreemdelingencirculaire is paragraaf B1/4.1.1.9 Vreemdelingencirculaire
hernummerd en wel in 4.1.1.8. In paragraaf B1/4.1.1.9 Vreemdelingencirculaire  zijn
thans de specieke bepalingen inzake de procedure en de afhandeling van aanvragen
tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd of tot wijziging
van de verblijfsvergunning neergelegd, zoals deze gelden na de overdracht van
reguliere toelatingstaken van de korpschef naar de gemeenten en de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).

Na de overdracht van de reguliere toelatingstaken fungeren de gemeenten als
“frontoffice”, waar onder meer bepaalde aanvragen tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier worden ingediend, registratie van de vreemdeling plaats
vindt, verblijfsstickers aan EU/EER onderdanen worden verstrekt, documenten aan
de vreemdeling worden uitgereikt, het bescheid rechtmatig verblijf wordt verstrekt en
beleidsarme informatie wordt verstrekt aan ingezetenen en vreemdelingen over het
verkrijgen van rechtmatig verblijf in Nederland. De onderhavige paragraaf behelst
een overzicht van de (opeenvolgende) handelingen die de burgemeester van de
gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft verricht in het kader van
de reguliere aanvraagprocedure. In de praktijk worden de handelingen verricht door
de ambtenaar burgerzaken of de ambtenaar publiekszaken. Met nadruk zij vermeld
dat dit overzicht niet uitputtend is.

32

Na paragraaf B1/4.1.1.9 Vreemdelingencirculaire is een nieuwe paragraaf toegevoegd,
die de specifieke bepalingen beschrijft inzake de aanvraag tot verlenging van de
geldigheidsduur van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd of een
aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd,
zoals deze van toepassing zijn sinds de voltooiing van de overdracht van de reguliere
toelatingstaken op 13 april  2004. Het nieuwe werkproces inzake de aanvraag tot
verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd is eerder uiteengezet in het Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire (TBV)
2003/54. In afwijking van het bepaalde in TBV 2003/54 zal de gelijktijdige aanvraag
tot verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning en wijziging van de
beperking voortaan worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de
vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft en zal bij inwilliging van de
verlengingsaanvraag het verblijfsdocument door de burgemeester worden uitgereikt,
in plaats van door de korpschef.

33

Na paragraaf B1/4.1.1.10 Vreemdelingencirculaire is een nieuwe paragraaf
toegevoegd, die de specifieke bepalingen beschrijft inzake de aanvraag tot
vervanging of vernieuwing van een verblijfsdocument zoals deze van toepassing zijn
sinds 1 december 2003. Zie tevens paragraaf A3/3.8.3 Vreemdelingencirculaire.

34

Voorheen werd het huwelijk in de situatie waarop de onderhavige paragraaf
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betrekking heeft geregistreerd in het VAS. Voortaan zal deze registratie geschieden in
het informatiesysteem van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

35

In aanvulling op hetgeen in deze paragraaf staat vermeld, geldt het volgende. De
onderhavige paragraaf is in overeenstemming gebracht met de procedure terzake
van de leges(inning) met betrekking tot de aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd of tot wijziging van de
verblijfsvergunning regulier of tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor
onbepaalde tijd, zoals deze geldt sinds de voltooiing van de overdracht van de
toelatingstaken regulier naar de gemeenten en de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND).

36

Anders dan voorheen worden aanvragen tot verlening van een verblijfsvergunning
asiel in het kader van nareis van gezinsleden van houders van een
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd voortaan ingediend bij één van de
Aanmeldcentra. Voor deze wijziging is gekozen omdat het hier gaat om een
asielaanvraag waarop de gebruikelijke asielprocedure van toepassing is. Dat houdt –
onder meer – in dat er een eerste en (zonodig) een ander gehoor wordt gehouden,
waarvoor de benodigde expertise alleen op een Aanmeldcentrum aanwezig is. Door
deze aanvraag voortaan bij één van de Aanmeldcentra te laten indienen, wordt een
onnodige tussenstap weggenomen.

37

Voorheen werden de leges ter afdoening van een aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier namens de Minister geheven door de korpschef. Bij de
afdoening van een verzoek tot restitutie van de leges werd derhalve – indien nodig –
informatie ter zake ingewonnen bij de Vreemdelingendienst door wie de leges in de
betreffende aanvraag waren geheven. Nu ingevolge de gewijzigde artikelen 3.34 en
3.34a Voorschrift Vreemdelingen de leges in het vervolg door hetzij de burgemeester
van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft, hetzij door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden geheven, bestaat aanleiding de
onderhavige paragraaf in overeenstemming te brengen met de gewijzigde artikelen
in het Voorschrift Vreemdelingen.

38

Aangezien voortaan uitsluitend de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onder
toepassing van het bepaalde in artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
de vreemdeling in de gelegenheid stelt de aanvraag eventueel aan te vullen met
ontbrekende gegevens en bescheiden, is de passage verwijderd die betrekking heeft
op het bieden van de gelegenheid tot herstelverzuim door de korpschef.

39

In de situatie vóór de overdracht van de reguliere toelatingstaken, waarin de
aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier nog werd ingediend bij
de korpschef en de korpschef nog bevoegd was op (bepaalde) reguliere aanvragen te
beslissen, stelde veelal de korpschef de vreemdeling in de gelegenheid zijn zienswijze
mondeling of schriftelijk naar voren te brengen, uiteraard voor zover daartoe
aanleiding bestond.

De terzake aan de korpschef gemandateerde bevoegdheden om op (bepaalde)
reguliere aanvragen te beslissen zijn thans komen te vervallen en de aanvraag wordt
voortaan ingediend hetzij bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling
woon- of verblijfplaats heeft, hetzij rechtstreeks bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) te Zwolle. De burgemeester is niet belast met de
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inhoudelijke aspecten van de aanvraag.

Het ligt daarom in de rede dat meer dan voorheen de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND), de vreemdeling in de gelegenheid zal stellen zijn
zienswijze mondeling of schriftelijk naar voren te brengen.
Het vorenstaande laat onverlet dat er situaties denkbaar zijn, waarin de korpschef
meer aangewezen is om de vreemdeling in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze
mondeling of schriftelijk naar voren te brengen.

Gelet op het vorenstaande is de passage die betrekking heeft op de wijze waarop
uitvoering is gegeven aan de hoorplicht aangepast, in die zin dat de passage thans
betrekking kan hebben op zowel de korpschef als de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).

40

In verband met de reorganisatie van de politieorganisatie beschikt niet elke
politieregio meer over een aparte zelfstandige “Dienst Vreemdelingenpolitie”of
“Vreemdelingendienst”. De alinea is hierop aangepast. “De Vreemdelingendiensten”
is hiertoe vervangen door de “politie”.

41

Nu de terzake aan de korpschef gemandateerde bevoegdheden om op (bepaalde)
reguliere aanvragen te beslissen zijn komen te vervallen, zal de vreemdeling voortaan
in verband met de afhandeling van zijn aanvraag aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) kenbaar maken dat hij is verhuisd. De Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) zal vervolgens in verband met deze verhuizing bezien of er
aanleiding bestaat de aanvraag ter afhandeling naar een andere locatie van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst(IND) te zenden.

Het vorenstaande laat onverlet dat de vreemdeling in het kader van het
Vreemdelingentoezicht in de situaties genoemd in artikel 4.37 Vreemdelingenbesluit
2000 ook na de overdracht van de reguliere toelatingstaken de korpschef zal moeten
verwittigen van zijn vertrek naar een andere gemeente.

42

Ingevolge het gewijzigde artikel 3.9 Voorschrift Vreemdelingen verstrekt de
burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft het
document of de schriftelijke verklaring, waaruit blijkt dat de vreemdeling in
afwachting is van een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier.

Voorheen werd dit bescheid door de korpschef verstrekt. De toezichtstaken van de
korpschef en de ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen waren in de
praktijk verweven geraakt. Dat was met name zichtbaar op de sticker
“Verblijfsaantekeningen Algemeen” (bijlage 7g bij het Voorschrift Vreemdelingen
model M77-A Vreemdelingencirculaire). Deze sticker bevatte immers naast de
aantekeningen omtrent de aanmeldingsplicht en de periodieke meldplicht, tevens
aantekeningen omtrent de indiening van een aanvraag (regulier) en informatie
omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt.

De aantekeningen omtrent de aanmeldingsplicht en de periodieke meldplicht
betreffen, anders dan het bescheid rechtmatig verblijf zelf, typische toezichtstaken
van de ambtenaren belast met het toezicht.  Na de voltooiing van de overdracht van
de reguliere toelatingstaken zullen de ambtenaren belast met het toezicht deze
specifieke aantekeningen in voorkomende gevallen in het reis- of
identiteitsdocument van de vreemdeling blijven plaatsen. Hiertoe is bij het
gewijzigde Voorschrift Vreemdelingen een nieuw model sticker geïntroduceerd,
“Aantekeningen Toezicht” (bijlage 7j Voorschrift Vreemdelingen 2000, model M77-D



111

Vreemdelingencirculaire), waarop de datum van aanmelding en het nummer van het
paspoort wordt ingevuld achter de tekst ‘aangemeld op …(datum)’.
De sticker “Verblijfsaantekeningen Algemeen” (bijlage 7g Voorschrift Vreemdelingen
is bij het gewijzigde Voorschrift Vreemdelingen aangepast en behelst naast informatie
omtrent het indienen van een aanvraag tevens informatie omtrent de toegang op de
arbeidsmarkt. Bij het indienen van een aanvraag wordt de datum van de aanvraag en
het nummer van het paspoort ingevuld achter de tekst ‘aanvraag ingediend op
…(datum)’. Tevens wordt de juiste mededeling omtrent de toegang tot de
arbeidsmarkt op de    sticker geplaatst.    In de regel wordt dit aangepaste bescheid
rechtmatig verblijf (de sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen) voortaan verstrekt
door de ambtenaar burgerzaken of de ambtenaar publiekszaken.

De onderhavige paragraaf is in overeenstemming gebracht met de nieuwe situatie
waarin het bescheid rechtmatig verblijf door de ambtenaar burgerzaken of de
ambtenaar publiekszaken wordt verstrekt aan de vreemdeling die in afwachting is
van een beslissing op zijn aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier.
Tevens zijn de uitzonderingen op deze hoofdregel beschreven.
Een uitzondering is allereerst gemaakt voor de vreemdeling die in afwachting is van
een beslissing op een aanvraag verband houdende met de vervolging van
mensenhandel. Het bescheid rechtmatig verblijf wordt door de korpschef verstrekt.
Nu de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
verband houdende met de vervolging van mensenhandel in afwijking van de
hoofdregel bij de korpschef wordt ingediend, en niet bij de burgemeester, ligt het
voor de hand dat juist de korpschef in deze situatie het bescheid rechtmatig verblijf
verstrekt.
Voorts is een uitzondering gemaakt voor de vreemdeling die in afwachting is van een
beslissing op een aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd of op een aanvraag tot het verlenen
van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd. Deze aanvragen worden
rechtstreeks bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ingediend. Daarom ligt
het voor de hand dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de vreemdeling in
deze situatie het bescheid rechtmatig verblijf verstrekt.

43

Nu de ter zake aan de korpschef gemandateerde bevoegdheden om op (bepaalde)
reguliere aanvragen te beslissen zijn komen te vervallen, is de passage die betrekking
heeft op het mandaat van de korpschef en de passage die betrekking heeft op de
bevoegdheidsverdeling komen te vervallen. De bijzondere aanwijzing aan de
korpschef komt eveneens te vervallen.

44 tot en met 54

Voortaan beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) exclusief op alle
reguliere aanvragen. Nu de ter zake aan de korpschef gemandateerde bevoegdheden
om op (bepaalde) reguliere aanvragen te beslissen, zijn komen te vervallen, komen
de onderhavige paragrafen die zien op de bevoegdheidsverdeling te vervallen.

55

Nu het verblijfsdocument niet langer wordt uitgereikt door de korpschef, is de
passage die ziet op het zenden van een kopie van de inwilligende beschikking naar de
korpschef verwijderd.

Terzake van een afwijzende beslissing zal de korpschef voortaan eerst expliciet
bericht van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) ontvangen, nadat deze in
rechte onaantastbaar is geworden. Tussentijds kan de korpschef via een signalering
in het BVV op de hoogte geraken van de verblijfsrechtelijke status van de
vreemdeling.

In de onderhavige paragraaf wordt een drietal situaties genoemd waarin de
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beschikking in persoon dient te worden uitgereikt. Hierbij vervult de korpschef een
rol. De overdracht van de reguliere toelatingstaken beoogt hierin geen wijziging,
afgezien van de situatie waarin de aanvraag in eerste aanleg wordt afgewezen
(volledige afwijzing) en de beslissing op het in te dienen bezwaarschrift niet in
Nederland mag worden afgewacht (bij de beschikking is dan aangegeven dat de
betrokken vreemdeling Nederland onmiddellijk dient te verlaten).
In verband met de herschikking van taken bij de politie zal de beschikking in deze
situatie voortaan door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aangetekend naar
het laatst bekende adres van de vreemdeling worden gezonden. Uitreiking in persoon
door de korpschef ligt niet langer in de rede, aangezien aan de vreemdeling niet een
vrijheidsbeperkende of vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd.

Nu de ter zake aan de korpschef gemandateerde bevoegdheden om op (bepaalde)
reguliere aanvragen te beslissen zijn komen te vervallen, zal de vreemdeling voortaan
altijd eerst schriftelijk bericht ontvangen omtrent de inwilliging van zijn aanvraag. Er
wordt derhalve in de praktijk in het vervolg niet meer volstaan met het slechts
uitreiken van het verblijfsdocument ter bekendmaking van de beschikking. Hiertoe is
tevens redengevend dat de korpschef de aanvragen tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier niet meer in ontvangst neemt en aldus ter plekke geen
voorlopige inhoudelijke beoordeling  van de aanvraag meer plaatsvindt. De
burgemeester (in de praktijk de ambtenaar burgerzaken of de ambtenaar
publiekszaken) zal de aanvraag onverkort – zonder een inhoudelijk oordeel -
doorsturen naar het juiste kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),
alwaar een inhoudelijke beoordeling van de aanvraag plaatsvindt.

Sedert 1 december 2003 kunnen zich bij één van de visumloketten vreemdelingen
melden, die een aanvraag hebben ingediend als bedoeld in artikel 14 of 20 van de
Vreemdelingenwet én wier uitzetting gedurende een beslissing op bezwaar, beroep,
dan wel hangende een voorlopig voorziening achterwege blijft. Ter bevestiging
hiervan worden zij in het bezit gesteld van de sticker “Verblijfsaantekeningen
Vervolgprocedures”. De sticker wordt in het reis- of identiteitsdocument van de
vreemdeling geplaatst dan wel op een inlegvel, voor zover plaatsing in een reis- of
identiteitspapier niet mogelijk of wenselijk is. De onderhavige paragraaf is alsnog
aangepast aan deze werkwijze.

De inhoud van de onderhavige paragraaf is voorts in overeenstemming gebracht met
de huidige tekst van artikel 4.21 Vreemdelingenbesluit. Het artikel 4.21 is integraal
opgenomen in de onderhavige paragraaf. Dit artikel is bij besluit van 10 september
2003 (Staatsblad 2003, nummer 364) gewijzigd. Voorheen gold de hoofdregel dat géén
document aan kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar wordt verstrekt, tenzij het
kind er naar het oordeel van Onze Minister een redelijk belang bij heeft, in het bezit
van zulk een document te worden gesteld. De verblijfsrechtelijke positie van het kind
werd dan op het verblijfsdocument van één van de ouders aangetekend. In de
praktijk is het vorenstaande problematisch gebleken, met name indien de
verblijfsstatus van de ouder niet dezelfde is als die van het kind. In gevallen waarin
bijvoorbeeld de ouder een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en het kind een
vergunning voor bepaalde tijd heeft, kan de aantekening op het document van de
ouder ten onrechte de indruk wekken dat ook het kind houder is van een vergunning
voor onbepaalde tijd. Verder biedt het verblijfsdocument onvoldoende ruimte om het
aantal kinderen en hun personalia genoegzaam weer te geven, hetgeen vanuit het
oogmerk van toezicht op vreemdelingen ongewenst is en misbruik in de hand zou
kunnen werken.
Om die redenen worden ook aan kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar
voortaan zelfstandige documenten verstrekt. Het gaat hierbij om kinderen aan wie
een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of voor onbepaalde tijd, een
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd is verleend, dan
wel die rechtmatig verblijf op grond van het gemeenschapsrecht hebben
(Verblijfsdocumenten model I,II,III,IV en EU/EER). Voor de overige gevallen blijft de
hoofdregel gelden dat aan jeugdige kinderen een zelfstandig document wordt
verstrekt, indien zij daarbij een redelijk belang hebben.
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56

In aanvulling op hetgeen in deze paragraaf staat vermeld geldt het volgende. Ter
verduidelijking is aan de onderhavige paragraaf toegevoegd dat bij uitreiking van een
nieuw verblijfsdocument door de burgemeester, het oude document door deze wordt
ingenomen. Slechts in de in artikel 4.52 Vreemdelingenbesluit genoemde gevallen
dient het verblijfsdocument te worden ingeleverd bij én ingenomen door de
korpschef.

57

Ter verduidelijking is toegevoegd dat het verblijfsdocument wordt uitgereikt door de
burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

58, 61 en 62

De korpschef zal voortaan geen afschrift meer ontvangen van een reguliere
beschikking. Eerst nadat de beslissing in rechte onaantastbaar is geworden, zal de
korpschef expliciet bericht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
ontvangen. Dit in verband met het regelen van het vertrek van de vreemdeling.
Tussentijds zal de korpschef middels een signalering in het BVV informatie
ontvangen omtrent de verblijfsstatus van de vreemdeling.

59

Sedert 1 december 2003 kunnen zich bij één van de visumloketten vreemdelingen
melden, die een aanvraag hebben ingediend als bedoeld in artikel 14 of 20 van de
Vreemdelingenwet én wier uitzetting gedurende een beslissing op bezwaar, beroep,
dan wel hangende een voorlopig voorziening achterwege blijft. Ter bevestiging
hiervan worden zij in het bezit gesteld van de sticker “Verblijfsaantekeningen
Vervolgprocedures”.

De sticker wordt in het reis- of identiteitsdocument van de vreemdeling geplaatst dan
wel op een inlegvel, voor zover plaatsing in een reis- of identiteitspapier niet mogelijk
of wenselijk is.

60

In aanvulling op hetgeen in deze paragraaf staat vermeld, geldt het volgende. Eerst
op 13 april 2004 komen de aan de korpschef terzake gemandateerde bevoegdheden
te vervallen om op (bepaalde) reguliere aanvragen te beslissen. Niet valt uit te sluiten
dat na 13 april 2004 bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bezwaarschriften
zullen worden ontvangen, gericht tegen een beschikking die is genomen door de
korpschef vóór de overdracht van de reguliere toelatingstaken.
Gelet hierop blijft het in de onderhavige paragraaf vermelde onderscheid tussen
beschikkingen genomen door de korpschef en beschikkingen genomen door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vooralsnog gehandhaafd.

63

Model M35-A wordt vervangen door het nieuwe model M35-A, dat als bijlage is
toegevoegd. Zie onder 26 in deze toelichting.

64

Model M35-A-1 wordt vervangen door het nieuwe model M35-A-1, dat als bijlage is
toegevoegd. Zie onder 26 in deze toelichting.

65

Model M35-C wordt vervangen door het nieuwe model M35-A, dat als bijlage is
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toegevoegd. Zie onder 26 in deze toelichting.

66

Model M35-D wordt vervangen door het nieuwe model M35-D, dat als bijlage is
toegevoegd. Zie onder 26 in deze toelichting.

67

Model M35-E wordt vervangen door het nieuwe model M35-E, dat als bijlage is
toegevoegd. Zie onder 26 in deze toelichting.

68

Model M35-F vervalt. Zie onder 26 in deze toelichting.

69

Model M35-G vervalt. Zie onder 26 in deze toelichting.

70

Model M38 wordt vervangen door het nieuwe model M38, dat als bijlage is
toegevoegd. Vervanging is geschied in verband met het gewijzigde werkproces in
deze. Zie onder 16 in deze toelichting.

71

Model M51-A wordt vervangen door het nieuwe model M51-A, dat als bijlage is
toegevoegd. Vervanging is geschied in verband met het gewijzigde werkproces in
deze. Zie onder 12 in deze toelichting.

72

Model M51-B vervalt in verband met het gewijzigde werkproces in deze. Zie onder 12
in deze toelichting.

73

Model M53 wordt vervangen door het nieuwe model M53 dat als bijlage is
toegevoegd. Vervanging is geschied in verband met het gewijzigde werkproces en de
taakverdeling in deze. Zie onder 22 in deze toelichting.

74

Model M60 vervalt.

De administratieve taken van de Vreemdelingendienst met betrekking tot de
aanvraag om afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf, dan wel een verzoek
om advies hieromtrent, zijn reeds op 1 april 2003 aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) overgedragen. De terzake aan de korpschef gemandateerde
bevoegdheden om op (bepaalde) reguliere aanvragen te beslissen zijn thans bij het
gewijzigde Voorschrift Vreemdelingen komen te vervallen. Gelet hierop vervalt het
onderhavige model.
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 75

Model M61 vervalt. Zie onder 74.

76

Model M62 vervalt. Zie onder 74.

77

Model M64 vervalt. Dit model betreft een ten behoeve van de korpschef
geconcipieerde beschikking. Nu voortaan de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) exclusief beslist op alle reguliere aanvragen en de terzake aan de korpschef
gemandateerde bevoegdheden zijn komen te vervallen, komt ook het onderhavige
model te vervallen.

78

Model M65-A vervalt. Zie hiervoor onder 77.

79

Model M65-B vervalt. Zie onder 77.

80

Model M65-C vervalt. Zie onder 77.

81

Model M66 vervalt. Zie onder 77.

82

Model M68 vervalt. Nu in de Pleegkinderenwet in tegenstelling tot in de Wet
opneming buitenlandse kinderen ter adoptie geen specifieke (controle) taak is
toebedeeld aan de korpschef, bestaat er geen aanleiding de korpschef na de
overdracht van toelatingstaken het model M68 te laten invullen. Dit model komt dan
ook te vervallen. Daartoe is tevens redengevend dat de in het model M68 gevraagde
gegevens en bescheiden voortaan met het aanvraagformulier dienen te worden
meegezonden. Het aanvraagformulier is hier reeds op aangepast. Dit model is bij het
Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2004/18 komen te vervallen.

83

Model M76 wordt vervangen door het nieuwe model M76, dat als bijlage is
toegevoegd. Nu het verblijfsdocument voortaan wordt uitgereikt door de
burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft, is
het onderhavige model aangepast.

84

Model 77-A wordt vervangen door het nieuwe model M77-A, dat als bijlage is
toegevoegd. Dit betreft de nieuwe sticker “Verblijfsaantekeningen Algemeen”, welke
tevens in gewijzigde vorm als bijlage 7g in het Voorschrift Vreemdelingen 2000 is
opgenomen. Zie onder 42 in deze toelichting.

85
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Model 77-D wordt als nieuw model geïntroduceerd. Dit betreft de nieuwe sticker
“Verblijfsaantekeningen Toezicht”, welke tevens als bijlage 7j bij het gewijzigde
Voorschrift Vreemdelingen 2000 is geïntroduceerd. Zie onder 42 in deze toelichting.

86

Model M78-B vervalt. Dit model komt te vervallen, aangezien de rappelbrief sinds 1
december 2003 door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geautomatiseerd
aan de vreemdeling wordt gezonden.

87

Model M133-A wordt vervangen door het nieuwe model M133-A. Dit model is
aangepast aan de wijzigingen in artikel 8.1 en 8.2 Vreemdelingenbesluit.

88

Model M133-B wordt vervangen door het nieuwe model M133-B. Zie hiervoor onder
87.

89

Model M133-C  wordt vervangen door het nieuwe model M133-C. Zie onder 87.

90

Model M133-D wordt vervangen door het nieuwe model M133-D. Zie onder 87.

91

Model M138 wordt vervangen door het nieuwe model M138. Het model is aangepast
in die zin dat redactionele onvolkomenheden zijn verwijderd, terwijl het model
tevens op sommige onderdelen in overeenstemming is gebracht met het
corresponderende beleidskader in de Vreemdelingencirculaire.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),

P.W.A. Veld


