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1. Inleiding
In de praktijk is gebleken dat vreemdelingen bezwaar maken tegen het met (tijdfg)
beslissen in het kader van de eenmalige regeling voor asielzoekers dan wel berwaar
maken tegen het verlenen van een vei'blijtsvergunning op grond van de eenmalige
regeling voor asierzoekers (ER). Bij dit laatste Is het bezwaar met name gericht tegen
de ingangsdaturn van de verleende vergiinnJng. Daarnaasi maken vreemdelingen
bezwaar tegen de afhandellng van de 14-1 forieven.

In de werkld.structie zal aanclacht warden besteed aan de wijze waarop met
bezwaarschtiften in hev kader van de ER en 14-1 omgegaan dienr te warden,

2. BezwfKU&chriften in het kader van de ER

2.1 Registratie in 1ND1S bij binnenkomst
Een binnengefcomen beiwaarschrift dient in INDIS als vervolgprocedurc van de VTV
ER procedure te worden geregistreerd, Hiervoor dient In de procedure bezwaat
gebruik gemaakt te worden van de code 082 = bezwaar ER als zijnde "soott bezwaar".
Na opvoer van de procedure BZW in INDlS, dient het beewaarschrift met het dossier
te worden Ingedeeld op een beslisftledewerker voor de verdere aftiandeling van het

bezwaarschrift.

2.2 Werkwijze
Het bezwaarschrift kan ziell fichten tegen verschillendc acties van de IND. De
volgende situaties aljn te onderscheiden:
a. de vreerndeling heeft niet eerder een brief gestmird met daarin een beroep op de

eenmalige regeling;
b. de vreeindeling heeft voor 31 dec-ember 2003 een brief gesiuurd met daarin een

beroep op de eenmalige regeling, welke de IND heeft beantwoord middels brief
nummer 14;

c. de vreemdeling heeft na 31 decembef 2003 een brief gestuurd met daarin een
beroep op de eenmalige regeling, welke de IND heeft beantwoord;

d. de vveeindeling heeft voor dan wel na 31 december 2003 Ct» brief geSftuird met
daarin een beroep de op de eenmalige regeling, waarop de IND nog geen reactie
beeft gestuurd.



Sttuaties a en d
tn het geval (de gemachiigde van) de vreerndeling bezwaar heeft gemaakt tegen de
niet tijdige beslissing in eerste aanleg, komt aan dit bezwaarschrift geen
opschortendc werking toe. Gelet op de bepaling van ariikel 1:3 Algemene wet
bestuursrecht (Awb) is het bezwaarschrift kenneiijk niet-ontvankelijk, nu er geen
sprake is van een onderliggende aanvraag en er geen sprake is van een besluit Het
horen van de vreemdeling blijft achterwege op grond van anikel 7:3 sub a Awb nu het
bezwaar kennelijk niet-ontvankeUjk is. Hierbij kan gebruik gemaakt warden van de
beschikKing 'kennelijk niet-ontvankelijk' tn INDIS- De bepaling van de opschortende
working en het fcennelijfc niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift dient in
een keer afgehandeld te worden, tn dit kader w wit verwezen naar de eeiste
bouwsteen in de bijlage,

Stfuatiesbenc
Indien (de gemachngde van) de vreemdeling bezwaat heeft gemaakt tegen de
inforrnaiHeve brief (brief nuramer 14 in ExtraDoc'eenmalige regaling en 14-1
brieven1 dan wel een andere brief) van de Minister voor VreerndelingenEaken en
Integratie in het kader van de eenmalige regeling, geidt dat van dergelijke
bezwaarschriften geen opschortende werking uitgaat. Het bezwaarschrift i n
dergelijke zaken is eveneens kennelijk niet-ontvankelijk, nu er geen sprake is van een
onderliggende aanvraag en er gccn sprake is van een besluit (arcikei 1:3 Awb). Het
horen van de vreemdeling blijft achterwege op grond van ariikel 7:3 sub a Awb nu het
bezwaai fcennelijk nSet-onrvanfcelijk is. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de
beschikking 'kennelijk niet-ontvankelijk' in INDIS. De bepaling van de opschonende
werking en het kennelijk niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift dient in
efin keer afgehandeld te worden. In dit kader wordt verwezen naar de eerste
bouwsreen in de bijlage.

In gevallen waarin de gemachtigde een beroep doetop de mherente
afwijfcingsbevoegdheid van de Minister ten aanzien van de ER is het van belang dai
men bedacht is op de uiispraak van de AFdeling bestuursrecJhispraak van de Raad van
State (hierna: de Afdeling) van 16 januari 2004. Dit betekent dat indien de brief van
de vreemdeling een verzoek bevat orn - kovt gezegd- een bepaaldnaar sttekking
geduid besluit ce nemen er mogelperwijs sprake kern aijn van een (onvplledige)
aanvraag. In dit kader wordt voorts verweten naar hetgeen in f>a*agraaf 3.2 is
opgenomen ten aanziea van de iritspraak van de Afdeling.

2.3 Bezwaarschriften tegeR aen reeds verleende vergunning
Aangezien er een besUiit is genomen, waarbij aan de vreemdeling een
verblijfavergunning regulier voor bepaalde tijd is verleend, kan een VTeemdeling
hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift is dan ook antvanfeeiijk,, maar in
beginsel kennelijk tmgegrond, Het horen van beirokkene blijft achtei-wege op grond
van artikel 7:3 sub b Awb nu net bezwaarschrift kennelijk ongegrond is. Hleronder
wordt ten aanziqn van twee aangevoerde gronden aangegeven Op welke wijze
hiermee moet worden omgcgaan.

Ingangsdatitm
In hec geval bezwaar wordt gemaakt tegen de ingangsdatum van de verleende
vergunning, is het bezwaarschrift kennclijk ongepond. De Vreemdelingenwei; geeft
aan wanneer een vergunning ingaat, Voor de verblijfsvecgunning reguJier is arrikel 26
Vreemdelingenwet 2QOO van tospassitig. Dit artikel zegt dat de verblijt'svergunning,
die van rechtswege rechtaiatig verblijf inhoudf, wordt verleend met ingang van de



dag waarop de vreemdeling heeft aangetoond dat hij aan allc voorwaatden voIcJoer,
maai niet eerder dan met ingang van de dag waarop de aanvraag is ontvangen.
Hierbij is tevens van belang dat de Vrecmdelingenwet 2000 de Minister de
bevoegdheid geeftbeleidsreicls te formuieren. De eenmaMge regeling is een
voorbeeld van een dergeHjke beleidsregel. Hierbij wordt verwezert naar de tweede
bouwsteen in de bijlage.

De ingangsdamm van de verleende verblijfsvergunning regulier vooi bepaalde tijd in
het fcader van tie eenmaHge regeling is dan ook de datum waarop de vreemdeling
voldoet aan de voorwaarden. Deze ingangsdatura kan niet liggen voor de datum
waarop het beleid is ingegaan. De ingangsdatum wordt in dit geval bepaald door de
datum waarop het beleid bekend is gemaafct middels pubiicalk in de Staatscourant.
De beleidsregel is op 3 oktoher 2003 in de Staatscourant gepubMceerd en is twee
dagen na publlcafie, dus op 5 oktober 2003, in w/ecMng getreden. De ingangsdatum
van de vergunning is dan ook 5 oktober 2003 en hiervan wordt niet afgeweken.

Intrekken procedures ondsr protest
In het geval de gemachtigde !n het bezwaarschrift aanvoert dat hij (reeds eerder)
heeft aangegeven dat de lopende procedures under protest worden ingetrokkcn dan
we! onder voorbehoud van proeeskostenvergoeding, leidt dit niet tot ecu ander
oordeel. Hetbezwaarschrift is kennelijk ongegrond. De vreemdelirig is voor de fceuze
geplaatst tussen de zeksrheld van de eenmalige regeling en de onzekerheid over de
uitkornst van de nog lopende verblijfsrachtelijfce procedures, De vreemdeling ton
geen voorwaarden stellen aan zijn increkMng em de intrekking kon niet psrtieel
geschieden. Als een vergunntog is verleend, is de lopende procedure dus

. Hierbij wordt verwezen naar de der.de boywsieen in de bijlage.

3 , Beawaar teger> jftiandEling 14-1 briaven

3.1 fiegistratie
Een binnengekomen bezwaarschrift diem in INDIS eerst als ontvangen post te
worden geregistreerd mei belmlp van de cqde: "B2W 14-1" als zijnde "soort poststuk".
Vervolgens dient de procedure bezwaai opgestart te wordeti als vervolgprocedute
van de postprocedure waarin de faeantwoording van de ingezonden 14- 1 brief heeft
plaatsgevonden. In de procedure bezwaar dient het beswaarschrift aangemerkt te
worden als: "Bezwaarschrift op 14-1. brier. De hijbehorende tabelwaarde in de tabel
soort be#waar is code 080.
Na registratie van de procedure BZW in INDIS dient hei bezwaarschrift WftT her
dossier te warden ingedccld op een beslismedewerker ter verdere afhandeling van
her. btiwaarschrift.

3.2 Wetkwijze
Op 16 januari 2004 heeft de AEdeling bestuursrecbtspraak van de Raad van State
uitspraak gedaan over kwaliflcade van een l*-l brief in de desbetreffende zaak en
over de mogelijMieid om een rechtsmiddel in te dienen tegen een anirwoord op een
verzoek otntoepassingvan de inherente afwijkingsbevoegdhcid in da dasbetreffends
zaak. De ultspraak houdt in dat in geval van een ongericht en niei nader geduid
verzo&k van een vreemdeling aan de Minister Qrri toepassing van de inherente
afwijkingsbevoegdheid van arlikel 4:34 Awb, geen sprake is van een aanvraag. De
beslissing (afdoende ancwoord) om al dan niet gebruifc ce maken van de inherente
afwijjdn0sbevoegdheid (arakel 4:84 Awb) is geen besluil in de sin van artikel 1:3,
eerste lid, Awb.



Bezwaarscniiften, gericht tegen de afhandeling van een 14-1 brief, 7.ijn dan OQk niet-
ontvankelijk nu er geen sprake Is van een aanvraag en er geen sprake is van een
besluit. Met horen van betrokkene blijft achterwege op grond van artikel 7:3 sub a
Awb. In dit kader wordt verwezen naar de vierde bouwsteen in de bijlagc.

Van dergelijKe bezwaaischrlften gaat geen opschortende working uir. De bepaling
van de opschortende werking en de behandeling van de bezwaarsehriften dienen in
een keer afgehandeld te warden. Hieirbij kan gebruik gemaakt warden van de
beschikking 'kennelijk niet-ontvankelijk' in INDIS,
Slechts in die gevallen, waalin de vreemdeling expliciet heeft aangegeven van welke
beieidsregel zou moeteti worden afgeweken, is in beginsel sprake van een
ontvankelijk bczwaarschrift. In die siruatie is mecstal sprake van een (onvolledigc)
aanvraag, en de beslissing op een dergelijke aanvraag is een besluit. De Afdeling
bestuursrechtspraak heeft daarover het volgende bepaald:
"Indien. een vraemdeling in aanmei-kingvfensitekqmenvoorverlening van een
vBrblijfsvergunning op een van de in artikel 29, aerate lid, aanhefen antler a tot en metf, van de
Vw2000 vermelde gi'onden.dfenthljaannemelijkremaken dat zijn aanvraag is gegrond op
omstaridigherien die, hetzij op zichzelf, hetzij in verband metandere feiten, een rechtSfifond
voor verlening vormen.
Voor het ten van een aanvraag om variening van een verblijfsvergunning, als bedoeid in «n.ikel
14 vattde Vw 2000, is vereist dat wordt aangegeven, op welfc onderdael van de ia arokcl :-j.4,
eerste, onderscheidenlijfc derdelid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 bedoelite bepetkingen
een beroep wdrdtgedaan,
ToepassingvanbeleidsregeLsvindtplaatsindeconffixtvandeuitoeferdngvaneBnfaevoegdheSd
tot het nemen van een bepaald besluit. Een enkel verzoefc om arWijking van sen veelomvattend
compfeit van op een grote diversiteic van besluiten betrekking hebbende brfaidsregek, als
neergslegd Inde Vreemdelingencirculaire 2000, is derhalve niet aan temerken als een aanvraag,
ais bedoeid In arttfcd. 1:3, detde lid, van da Awb. De toepassingvan da in artikel 1:81 van de Awfa
nesTBelugde bevoegdheid om wegens bijzondere omsuindigheden van de heleidsregels af te
wijken, is dan npk utethts aande orde in het kadet van de besluitvonnteg op een aanvraag, dat
wfl zeggen. een verzoek van een belanghebbende otn sen bepaald, naar strckfcing concreet
geduid, besluittenernen.De beslissingoingJ dan nietgebruiktemaken. van deaogenftitirtde
inherente afwijkirtgsbevoegdheid is geen besluit, als bedodd in ardfcel 1:3, eerstjs lid, van de
Awb.EenverzoekomtoepassingvaadiebevQegdheidalszodanig!(;an,gelKtophecvoorgaartde,
nletworden aangemerkt als eeu aanvraag in c.Ie zin van artiKel 30, aanhef en ouder c, van de Vw

'2000,"

Dit betekent dat er pas sprake kan icijn van een (onvolledige) aanvraag indien
duidelijk is gemaakt aan welke beieidsregel getoetst zou moeten worden.

In de gevallen waarin geeoncludeerd wordt dat er sprake is van een ontvanfcelijk
bezwaarschrift, dan is het bezwaar gegrotid. De betreffende vreemdeling moet
gewescn worden op de mogelijkheden om zijn aanvraag volledig re maken. Daarbtj
moet worden Opgemerkt dat voordat sprake is van een (volledlge) aanvraag voor
verblijf op grond van artikel 14, respectievelijk 2B Vw 2000, een dergelijke brief moet
voidoen aan de VDorw&ardcn seals deze staan opgenoman in de Vrecmdelingenwet
2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 enhelVoorschriftVreemdelingen 2QOU (zic o.m.
artjkelen 23,21 en 36 Vw, artikeleri 3.99 Vb e.v., 3.108 Vb e.v., arakelen 3.26 W e.v..
3,38 We.v.}.



Bijlage

Bouwstenen

« hezwaarschrift niet tijdlg beslissen
Gelet op de Depallng van anikel 1.3 Algernene wet bearuursrechi:, is het ingediende
bezwaarschrift niet ontvankelijk, nu er geen sprake is van een aanvraag en evenmin
sprake is van een besluit. De eenmalige regeling voor asielzoekers is ambtshalve
getoetsi. Dit betekende dat het zinledig was om een aparte aanvraag in te dienen
voor deze eenmalige regeling. In casu is het bezwaai'schrift gericht tegen ".
Aangezien er geen aanvraag en geen besluit liggen, is he? bezwaarschrift niet
ontvankeltjk,

• Ingftngsdaturn uergitnning
Hai bezwaarschrift is geiicht tegen de ingangsdatum van de reeds verleende
vergunning. Het bezwaarschrift is kennelijk ongegiond. De ingangsdatum van sen
vergunning wprdt geregeld in aitlkel 36 Vresmdslingenwee. In het eerste lid staat dat
de verbujfsvergunning, die van rechtswege rechtmatig verblljf inhoudt, wordt
verleend met ingang van de dag waarop de vreemdeling heeft aangetoond dat hij aan
alle voorwaarden voldoct, maar niet eerder dan met ingang van de dag waarop de
aanvtaag is ontvangcn. Dhbetekent in hetfcader van de eenmalige regeling dat de
Ingangsdatum van de verbBJJsvergunning reguliei voor bepaalde tijd is gelegen op
het moment waarop wordt voldaan aan de voorwaarden van de eenmalige regeling.
Deze datum fcaa center niet liggen voor het moment waarop het belaid in werking is
getreden. Op 3 oktober 2003 is het beleid voor de eenmalige regeling iTBV 2003/38)
gepubliceerd in de Staatscourant en twee dagen na publicatie, op 5 okcober 2003, in
werking getreden. Derhalve is de ingangsdatum van de verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd onder fie beperking "Verblijf op grond van de eenmalige regeling
volgcnd uit het Hoofdlijnenakkoord" 5 oktober 2003.

a under protest intreleken van lopende procedures
In het bezwaatsehfift wordt aangevoerd dat hetrokkene onder protest 2ijn lapende
procedures beeft ingetrokken. Overwogen wordt dat de vreemdeling voor de keuze is
geplaatst tussen de zekevheid van de eenmalige regeling en <3e onzefcertieid over de
uitkomst van de nog lopende verblijfsrechtelijke procedures. Betrokkene kan geen
voorwaarden stellsn aan ?ijn intrekking, Derhalve is de intrekking van de nog
lopende procedures door betrokkene onvoorwaardelijk,

* Beswttarschrift agen 14-1 brief
Een enfcel verzoek om afwijking van een veelomvartend complex van op een grote
uivevsiteit van besluiten bettekking hebbende beleidsregels, als neergelegd in do
Vreerndelingencircuiaire 2000, is niet aan te merken als een aanvraag, als bedoeW in
ardkel 1:3, derde lid, Algemene wet bestuursiechts (Awb). De beslisstog om ail dan
niet gebruik te maker* van de zogenoemde inherente afwiikingsbevoegdheid is geen
besluit, als bedoeid in artikel 1:3, eerste lid, Awb.


