
Besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie van
30 augustus 2004, nummer 2004/54,
houdende wijziging van de
Vreemdelingencirculaire 2000

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

Besluit:

Artikel I
De Vreemdelingencirculaire 2000
wordt als volgt gewijzigd:

A
Paragraaf C6/29.1
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘29.1 Geldigheidsduur van de verblijfs-
status

Artikel 3.105 Vreemdelingenbesluit:
De verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd, bedoeld in artikel 28 van de Wet,
wordt verleend voor vijf jaar, tenzij
bij dit besluit gevallen zijn aangewe-
zen waarin de verblijfsvergunning
wordt verleend voor minder dan vijf
achtereenvolgende jaren. 

De verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd wordt op grond van
artikel 44, tweede lid,
Vreemdelingenwet verleend met
ingang van de datum waarop de
vreemdeling heeft aangetoond dat hij
aan alle voorwaarden voldoet, maar
niet eerder dan met ingang van de
datum waarop de aanvraag is ontvan-
gen.

De hoofdregel kent één uitzonde-
ring:
Indien de verblijfsvergunning wordt
verleend op grond van artikel 29, eer-
ste lid, onder d, Vreemdelingenwet,
en de asielaanvraag is ingediend vóór
de beleidswijziging waarbij is besloten
categoriale bescherming te bieden aan
de categorie vreemdelingen waartoe

de betrokken vreemdeling behoort,
geldt als ingangsdatum de dag waar-
op de beleidswijziging van kracht
werd.

Op grond van artikel 3.105
Vreemdelingenbesluit wordt de ver-
blijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd in beginsel verleend voor de duur
van vijf jaar. Het
Vreemdelingenbesluit wijst voorals-
nog geen gevallen aan waarin de gel-
digheidsduur korter dan vijf jaar is.
Aan de verblijfsvergunning zijn geen
voorschriften verbonden.

Nadat de vreemdeling vijf jaar
rechtmatig verblijf heeft gehad op
grond van een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd, komt hij op
grond van artikel 34
Vreemdelingenwet in aanmerking
voor een verblijfsvergunning asiel
voor onbepaalde tijd, tenzij op het
moment van verlopen van de ver-
blijfsvergunning voor bepaalde tijd
een van de weigeringsgronden van
artikel 32 Vreemdelingenwet zich
voordoet (zie C6/30.1).

Overgangsregeling
Het verlenen van de verblijfsvergun-
ning asiel voor bepaalde tijd voor de
duur van vijf jaar geldt voor aanvra-
gen tot het verlenen van een verblijfs-
vergunning asiel voor bepaalde tijd
ingediend op en na de datum van
inwerkingtreding van de wetswijziging
(1 september 2004). Voor aanvragen
tot het verlenen van een verblijfsver-
gunning asiel voor bepaalde tijd,
welke zijn ingediend vóór 1 septem-
ber 2004 geldt op grond van artikel
3.103 Vreemdelingenbesluit 2000 het
oude recht, volgens hetwelk de ver-
blijfsvergunning wordt verleend voor
drie jaren. In die gevallen dient, waar
vijf jaren staat, steeds drie jaren te
worden gelezen.

Daarnaast geldt voor asielaanvra-
gen die zijn ingediend vóór 1 septem-
ber 2004 naast de bovengenoemde
uitzondering ook nog de volgende
uitzondering op de hoofdregel:
– Indien de beslistermijn is verlengd
op grond van het besluitmoratorium
(artikel 43 Vreemdelingenwet, zie
C3/10.9.3), is de ingangsdatum de dag

waarop de aanvraag wordt ingewil-
ligd, met dien verstande dat de ver-
blijfsvergunning uiterlijk ingaat één
jaar na de datum waarop de aan-
vraag is ontvangen (artikel 44, derde
lid, Vreemdelingenwet). Een eventuele
samenloop met artikel 42, vierde lid,
Vreemdelingenwet (verlenging van de
beslistermijn op individuele gronden)
heeft hierop dus geen invloed.’

B
Paragraaf C6/29.4
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘4 Bevoegdheid 
Op grond van artikel 3.35,
Voorschrift Vreemdelingen is de
korpschef als hoofdregel bevoegd
aanvragen tot verlenging van de gel-
digheidsduur van de verblijfsvergun-
ning asiel voor bepaalde tijd in te wil-
ligen. Het betreft hier de verlenging
van verblijfsvergunningen die zijn ver-
leend voor minder dan vijf achtereen-
volgende jaren. 

De korpschef dient deze aanvragen
zo veel mogelijk zelfstandig, zonder
tussenkomst van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND), te behan-
delen.

De korpschef is niet bevoegd tot de
verlenging van de geldigheidsduur
van de verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd indien  zich een van de
gronden bedoeld in artikel 32,
Vreemdelingenwet voordoet. Zie in
het algemeen hiervoor C6/31 en voor
procedurele aspecten in het bijzonder
C6/31.5.1. Voorts is de korpschef niet
bevoegd de aanvraag in te willigen
indien de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) zich bij het
verlenen of bij het verlengen van de
geldigheidsduur van de verblijfsver-
gunning de bevoegdheid tot het ver-
lengen van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning heeft voorbehou-
den.

Alleen in deze gevallen dient de
aanvraag aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) te worden
voorgelegd.’
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C
Paragraaf C6/30.1
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘1 De aanvraag
Nadat de vreemdeling vijf jaar recht-
matig verblijf heeft gehad op grond
van een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd (zie C6/29) komt hij op
grond van artikel 34
Vreemdelingenwet in aanmerking
voor een verblijfsvergunning asiel
voor onbepaalde tijd, tenzij op het
moment van verlopen van de ver-
blijfsvergunning voor bepaalde tijd
zich een van de weigeringsgronden
van artikel 32 Vreemdelingenwet
voordoet. 

De aanvraag om een verblijfsver-
gunning asiel voor onbepaalde tijd
kan op grond van artikel 40
Vreemdelingenwet niet eerder worden
ingediend dan vier weken voordat de
vreemdeling gedurende vijf achtereen-
volgende jaren rechtmatig verblijf als
bedoeld in artikel 8, onder c,
Vreemdelingenwet 2000 heeft gehad.
De aanvraag dient in beginsel te wor-
den gedaan voordat de geldigheids-
duur van de verblijfsvergunning voor
bepaalde duur eindigt.

Indien een verblijfsvergunning asiel
voor onbepaalde tijd te laat wordt
aangevraagd, dat wil zeggen na
afloop van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning asiel voor bepaal-
de tijd, zal de aanvraag in behande-
ling worden genomen en zal worden
getoetst of een verblijfsvergunning
asiel voor onbepaalde tijd kan wor-
den verleend. De Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt
daarbij of het de vreemdeling is toe te
rekenen dat de aanvraag te laat is
ingediend.

Indien het de vreemdeling niet is
toe te rekenen dat de aanvraag te laat
is ingediend, kan de verblijfsvergun-
ning asiel voor onbepaalde tijd wor-
den verleend met ingang van de dag
nadat de geldigheidsduur van de ver-
gunning voor bepaalde tijd eindigt.

Indien de verblijfsvergunning asiel
voor onbepaalde tijd te laat wordt
aangevraagd, doch binnen zes maan-
den na het verstrijken van de geldig-
heidsduur van de verblijfsvergunning
asiel, kan de verblijfsvergunning asiel
voor onbepaalde tijd worden ver-
leend. Het gat in het verblijfsrecht zal
niet worden gedicht. De verblijfsver-
gunning asiel voor onbepaalde tijd

wordt hiermee verleend met ingang
van de datum waarop zij is aange-
vraagd.

Indien de vreemdeling meer dan zes
maanden na het verstrijken van de
geldigheidsduur van de verblijfsver-
gunning asiel voor bepaalde tijd
meent voor verblijf in aanmerking te
komen, dient hij een aanvraag om
een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd in te dienen.’

D
Paragraaf C6/30.2
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘2 Geldigheidsduur van de verblijfssta-
tus en verlenging
De verblijfsvergunning asiel voor
onbepaalde tijd wordt op grond van
artikel 44, derde lid,
Vreemdelingenwet verleend met
ingang van de dag waarop de vreem-
deling aantoont dat hij aan alle voor-
waarden voldoet, maar niet eerder
dan de dag waarop de geldigheid van
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
afloopt. In het algemeen betekent dit
dat de vergunning ingaat op de dag
nadat de vreemdeling de termijn van
vijf achtereenvolgende jaren verblijf
op grond van de verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd heeft vol-
tooid.

De verblijfsvergunning asiel voor
onbepaalde duur behoeft niet te wor-
den verlengd. Wel dient het document
tijdig te worden vervangen.’

E
Paragraaf C6/30.4
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

‘4 Gezinshereniging
Voor gezinshereniging bij een houder
van een verblijfsvergunning asiel voor
onbepaalde tijd is het algemene
gezinsherenigingsbeleid van toepas-
sing. Zie B2.

In het geval de totale asielprocedu-
re meer dan vijf jaar in beslag heeft
genomen en alsnog wordt besloten
tot inwilliging van de aanvraag,
wordt een verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd verleend die indien
de vreemdeling ook aan de voorwaar-
den daarvoor voldoet, wordt omgezet
in een verblijfsvergunning asiel voor
onbepaalde tijd.
Indien in dat geval de gezinsleden
van de vreemdeling hem binnen drie

maanden nareizen en ook overigens
aan de voorwaarden voldoen, is arti-
kel 29, eerste lid, onder e en f,
Vreemdelingenwet van toepassing, zie
C1/4.6 en C5/23.’

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in
de Staatscourant worden geplaatst en
treedt in werking met ingang van 1
september 2004.

Rijswijk, 30 augustus 2004.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Toelichting bij wijziging 2004/54 

Algemeen

Bij wetswijziging van 24 juni 2004 is
besloten de tijdelijkheid van de ver-
blijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd te verlengen van drie jaren tot vijf
jaren.

Deze wetswijziging is van toepas-
sing, indien de verblijfsvergunning
bedoeld in artikel 28 van de
Vreemdelingenwet 2000, is aange-
vraagd na het tijdstip waarop deze
wet in werking is getreden. Het recht
zoals het gold op het tijdstip van
inwerkingtreding van de wetswijziging
blijft van toepassing op de aanvragen
tot het verlenen van de verblijfsver-
gunning asiel, bedoeld in artikel 28
van de Vreemdelingenwet 2000, die
zijn ingediend voor 1 september 2004.

Artikelsgewijs

A 29.1 Geldigheidsduur van de ver-
blijfsstatus
Artikel 44, derde lid,
Vreemdelingenwet 2000 is komen te
vervallen en het vierde en vijfde lid
van dit artikel zijn vernummerd tot
derde en vierde lid. Hierdoor is de
eerste van de opgesomde uitzonderin-
gen in C6/29.1 Vc. 2000 komen te
vervallen. Voorts wordt in deze para-
graaf drie vervangen door vijf.
Daarnaast wordt in de overgangsre-
geling aangegeven dat deze wijziging
van toepassing is voor aanvragen tot
het verlenen van een verblijfsvergun-
ning asiel voor bepaalde tijd welke
zijn ingediend op of na de inwerking-
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treding van de wetswijziging, namelijk
1 september 2004.

B 4 Bevoegdheid
In deze paragraaf wordt drie vervan-
gen door vijf.

C 1 De aanvraag
In deze paragraaf wordt drie vervan-
gen door vijf. Voorts is conform de
wetswijziging de verwijzing naar de
afloop van de verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd vervangen
door een verwijzing naar de nieuwe
termijn van vijf jaren. 

D 2 Geldigheidsduur van de verblijfs-
status en verlenging
In deze paragraaf wordt het vierde lid
van artikel 44 Vreemdelingenwet, ver-
vangen door derde lid. Bij de wetswij-
ziging is bepaald dat het derde lid
van artikel 44 Vreemdelingenwet
komt te vervallen en dat het vierde en
vijfde lid worden vernummerd tot
derde en vierde lid.

E 4 Gezinshereniging
In deze paragraaf wordt drie vervan-
gen door vijf.

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