
Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Besluit van de Minister voor Vreemde-
lingenzaken en Integratie van 28 mei
2004, nr. 2004/35, houdende wijziging
van de Vreemdelingencirculaire 2000

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Stb. 2000, 495), het Vreemdelingenbe-
sluit 2000 (Stb. 2000, 497) en het Voor-
schrift Vreemdelingen 2000 (Stcrt. 2001,
10);

Besluit:

Artikel I
De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt
als volgt gewijzigd:

A
Hoofdstuk C3/14 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:
“14 Procedure als een verblijfsver-
gunning wordt verleend
[Artikelen 3:41 en 3:47 Algemene wet
bestuursrecht, artikel 44 Vreemdelin-
genwet]
Op grond van artikel 3:47 Algemene wet
bestuursrecht dient de beschikking
gemotiveerd te zijn. Dit betekent dat in
de beschikking wordt aangegeven op
welke grond de verblijfsvergunning zal
worden verleend.
De inwilligende beschikking wordt, in
overeenstemming met het gestelde in
artikel 3:41 Algemene wet bestuursrecht,
gezonden aan de gemachtigde van de
vreemdeling. De korpschef ontvangt een
afschrift van de beschikking ten behoeve
van zijn administratie en voor het rege-
len van het verblijf.
Indien geen raadsman bekend is, wordt
de beschikking door de korpschef aan de
vreemdeling uitgereikt.
Indien het niet mogelijk is de beschik-
king uit te reiken, omdat de vreemdeling
is verhuisd zonder de korpschef daarvan
in kennis te stellen, zendt de korpschef
de beschikking naar het laatst bekende
adres. Als de beschikking wordt gere-
tourneerd omdat de geadresseerde er niet
meer woont, vermeldt de korpschef in
een proces-verbaal dat het niet mogelijk
is de beschikking uit te reiken, terwijl
vast staat dat hij niet verblijft op het
laatst bekende adres. Vervolgens worden
de beschikking en het proces-verbaal
gezonden aan de Immigratie- en Natura-
lisatiedienst (IND).
Indien de vreemdeling is vertrokken uit
een opvanglocatie behoeft de beschik-
king niet vanuit diezelfde opvanglocatie
te worden verzonden. De korpschef
maakt in dat geval een proces-verbaal op

en zendt deze met de beschikking naar
de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND).
Indien de asielzoeker een adres in het
buitenland heeft, wordt de beschikking
door tussenkomst van de Nederlandse
diplomatieke of consulaire vertegen-
woordiging aldaar toegezonden of
uitgereikt.
Aan de vreemdeling aan wie een ver-
blijfsvergunning wordt verleend, wordt
op grond van artikel 9 Vreemdelingen-
wet een document verstrekt waaruit het
rechtmatig verblijf blijkt.
Het verblijfsdocument is een document
als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, aan-
hef en onder c, Voorschrift Vreemdelin-
gen. Dit document wordt door de
korpschef aan de asielzoeker verstrekt.
De arbeidsmarktaantekening luidt:
‘Arbeid vrij toegestaan; TWV niet ver-
eist’.
De afkorting TWV staat voor ‘tewerk-
stellingsvergunning’ (artikel 1.1 Voor-
schrift Vreemdelingen).
De verlening van een verblijfstitel heeft
op grond van artikel 44, eerste lid,
Vreemdelingenwet, van rechtswege tot
gevolg dat de verstrekking van voorzie-
ningen bij of krachtens de Wet Centraal
Orgaan opvang asielzoeker of een ander
wettelijk voorschrift dat soortgelijke
verstrekkingen regelt, wordt beëindigd.
De rechtspositie die de vreemdeling ont-
leent aan de verblijfsvergunning (inclu-
sief ingangsdatum en mogelijkheden tot
verlenging van het verblijf) is beschre-
ven in C5.”

B
Paragraaf C6/29.2 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:
“29.2 Rechtspositie
De arbeidsmarktaantekening bij de ver-
blijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
luidt: ‘Arbeid vrij toegestaan; TWV niet
vereist’. De afkorting TWV staat voor
‘tewerkstellingsvergunning’ (artikel 1.1
Voorschrift Vreemdelingen).”

C
Hoofdstuk Bijzonder beleid Vreemde-
lingencirculaire 2000 komt te luiden:
“Overgangsregeling in het kader van
wijziging van de arbeidsmarktaante-
kening inzake houders van een ver-
blijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd
[Hoofdstuk C3/14 Vreemdelingencircu-
laire en paragraaf C6/29.2 Vreemdelin-
gencirculaire]
Van vreemdelingen die reeds in het bezit
zijn van een verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd, dient het afgegeven

document III (model 75-C) te worden
ingenomen en tegelijkertijd te worden
vervangen door een nieuw document III
(model 75-C) met de nieuwe arbeids-
marktaantekening.
Vreemdelingen die in het bezit zijn van
een verblijfsvergunningen asiel voor
bepaalde tijd met de arbeidsmarktaante-
kening ‘Arbeid uitsluitend toegestaan
mits werkgever beschikt over een TWV’
worden geacht vrije toegang op de
arbeidsmarkt te hebben.”

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in de
Staatscourant worden geplaatst en treedt
in werking met ingang van de tweede
dag na de dagtekening van de Staatscou-
rant waarin het is geplaatst.

Rijswijk, 28 mei 2004.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze:het hoofd van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Toelichting

Artikelgewijs

A
Vreemdelingen die in het bezit zijn van
een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd hebben thans als arbeids-
marktaantekening ‘Arbeid uitsluitend
toegestaan mits werkgever beschikt over
een TWV’. TWV staat voor tewerkstel-
lingsvergunning. Bij ‘Besluit van 22
april 2004 tot wijziging van het Besluit
tot uitvoering van de Wet arbeid vreem-
delingen in verband met de verdere
ontwikkeling van de Nederlandse kenni-
seconomie en de verbetering van de
arbeidsmarktpositie van legaal in Neder-
land verblijvende vreemdelingen’ is
bepaald dat houders van een verblijfs-
vergunning asiel voor bepaalde tijd niet
meer onder de Wet arbeid vreemdelin-
gen vallen. Dit heeft tot gevolg dat zij
een andere arbeidsmarktaantekening
krijgen, namelijk ‘Arbeid vrij toege-
staan; TWV niet vereist’. Dit betekent
dat het verblijfsdocument van vreemde-
lingen die thans in het bezit zijn van een
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd, ingenomen dient te worden en tege-
lijkertijd in het bezit dienen te worden
gesteld van een nieuw document met de
nieuwe arbeidsmarktaantekening.
   De arbeidsmarktaantekening is gewij-
zigd in ‘Arbeid vrij toegestaan; TWV
niet vereist.’
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B
Zie de toelichting onder A. De arbeids-
marktaantekening is gewijzigd in
‘Arbeid vrij toegestaan; TWV niet ver-
eist.’

C
Zie de toelichting onder A. De reeds
verstrekte verblijfsdocumenten model III
dienen te worden ingenomen en de

betreffende vreemdelingen dienen tege-
lijkertijd in het bezit te worden gesteld
van een nieuw document model III met
de nieuwe arbeidsmarktaantekening.

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