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1. IlJleidlng-
Na afloop van de eenmalige regeling voor asielzoekers en. de at11andeling van de 
"14-1" brieven blijven nog steeds brieven binnenkomen met eenzelfde strekking. 
Veelal wordt beoogd om aangemerkt te worden als 'sehrîjnend geval"_ 
In 2003 is dl: IND geconfr(1nt~erd met e~n zr;er groot aantl>l brievm, w~arin een 
beroep werd gedaao op de Mjni~ter om alsnog in het verblUfte berusten_ De Tweede 
Kamer heeft in een motie de Minister gevraagd om gebnrik te maken van de inherente 
:=ü\vijkingsbevoegdheid in schrijllende gev:.llen. Uüei.ndelijk heeft d<lt er toe geleid dat 
aan 220 personen aiSTIo8 verblijf is toegestaan_ Ook zonder een dergelijke motie of 
een aan de Minister gczonden brief, kan de Minister uiteraard gebruik mahn van de 
inherente afwijkingsbevoegdheid. 
De IND kan zaken aan de Minister voorleggen, waarvan de indruk bestaat dat 
toepassing van de bclcidsrcgds in dit gevé'>l cçn OncYvillcdige l,lill'CJm:lt kan hebben
Maar ook zaken, waarin gernrîjfeld wordt over de vraag of el' afgflweken mod worden 
van ht:l beldd. Dat kan zowel m.et. een positief als m~(. een neg<ltiefadvies 7.ijn_ 
Deze zaken kunnen dool' eenieder via mij aan haar worden voorgelegd. Ik la:.l~ mij bij 
dl: bi.':oordeling van de z,lken bijsIElan door een interne adviescommissie_ 
In deze werkinstructie wordt de werkwijzt:i besohroven om zaken vOOr te leggett aan 
de Minister, hetzij op basis. V<ln zo'n briefhet2ij op eigel'l inltiaIief 
Da<lm.aastwordt de hEltldelwijze beschreven VOOI' de registratie en 'IIenvcrking van 
bovengenoemde brieven_ 

;!, Beoordeling 
De ingr.:komcn brieven kunmm l",idr:n ~o( een v<)ors(el Om gebruik te maken \,an de 
inhereore oJwijkingsbevl)egdheid, maar dit IGln ook op eigen initiatie/van de 
behandelaar van een d05~ier. 

De Minister heeft in de Tweede Kamer meermakn ~iteengezet dat heI moet gaan om 
een uniek ~alnen~tel van factoren. Criteria zijn dus niet te geven. Voor e<:n uitkg ov~r 
de inherente afwijkingsbevoegdheld e.n de discre,ionaire bevoegdheid, abnede over 
de aandachtspunten die eetll'ol kunnen spelen, zie bijlage L 

Indien een zaak elemenren bevaT die aanleicling kunnen geven tot he, oordeel dat de 
beteidsregel ot'\evet\redig nadeel oplevert voor de betrokken vreemdeling, dan wordt 
de zaak door tussC!nkomst van dl: kidinggcvendc voorgdegd. Dal wil z(;gg~n dal Lil: 
(beslis-)medewerkel' het 'IOOl'stel op schdü ze(, en dit via de gebj'uikeUjke lijn van 
(senior,) unitmanager, IMO en procesdireeteur ::Jan mij voorlegt 
Ik zal mij laten adviseren dMr ",en commissie, b<:~t~ande Ilit ervaren 
beslismedewerlcers/adviseurs !MO en medewerkel's van andere onderdelen van !Jet 
IND-hoofdbntQ(1r. 



De voorgdegde zaken worden beoOl'deeliJ op if1wilJigbaal'heid op groL1d van h~( 
bdeid dan \Ilel doorzending naar de Ministet'. Zie bijgevoegd schema (bijlage 2). 

De zaken, wailrorn het hiel' gaaL, betrcffefl met name (ex-)asîelzoekers en 
vreemdelingen die een aanvraag om een vel'blijfsvergunning regulier hebben gedaan 
voor gezinsvormirlg, (Yl:.'rruimde) gez[nghercniging, verblijrals pleegkii'ld of vOt1r 
medische behandeling. 
De in da prakëijk ~ebruikte û<\mhliding "schrijnende gevallen" :?-ou r;r op kunnen 
duiden dal gekekerl moet worden naar zidigheid. IJ at is zeker niet - ~.ûtsluitcnd - het 
geval: ook ~cn zekere IDate Vlm inburgel'Îng, blijkend uit bijvoorbeeld 
(vrijwilli gers)werk of CI::!l in Nederland gevolgde opkiding, of andere factol'en 
gevoegd bij de overige am&tandigbedtn, kunnen eerl reden V01111en Om e~n zaak voor 
te leggen. 

Een voorstel om in verband met schrijnende Qmstand;ghed~n gl1:'bruik te maken van de 
inherente afwijkingsbevoegdheid (.lf de diseretlortaire bevoegdheid voor dl: Miniliter 
wordt in beginsel gedaan in de vorm van een nota I. I3r is een standaal'dl1ota <:n t.:cn 
checkHst ah; bijlage 3 bij deze il1structie geyo<:gd. In deze checklis.t kan. worden 
Mngege\'en welke eh::rnenten În ieder f$eval van belang zijn voor de neoordeling of in 
dit geval kan worden (lfgewekcn van heL beleid. De opsomming i:; niet l!mitaLief, ma.ar 
is gebaseerd op de ervaringen met eerdere zak.en. 

In de nma wordt op beknopte en oY<l:rzichtelijke wijze alle relevante informatie voor 
de minister weergegeven. De not~ dient als volgr te Zijn op~ebouwd: 
- hel aantal personen dat hel betreft en specifili:k het aantal mir'lderjari~e kinderen m~t 
daarbij hl,l.fl kcfiijd en onder vermeldinfi,: van lanoj van herkomst, 
- wmmiere pl'ocedl.lre-informatie (begindatum en type eerste "~Iwraag, lotale 
procedurelijd eerste aanvraag, aantal en ::Ioort vm'Volg;aanvragen, bezit nationa:ill 
paspoort, eventuele voorleg/i:il1€lm aan rnU of de Minister en actuele stand van zaken), 
- een belmopte opsomming van overige rolevante aspecten (bijvoorbeeld criminele 
antecedenten, onderbreking verblijf in Nederland), 
- eer) bondig advies. 
Uitgangspunt is dat de l'dinister in één oogopslag kan zien "velke handelwijze wordt 
vom'gesteld, Bij het geven V-"n een beoordeling vat1 'Je zaak in de nota mut:tt,;n in iedl::l' 
geval de beleidsregels ofprocedul'es die in het betreffende gevf.! vtm toepo.ssing zijn 
v,'ür;;!en benoernd. 

Een voorbeeld van een beknopt procedureovc:rzkht is het volgende: Bctl'okkel'le 
dknde in mei 1996 een !l.sieJverzoek: in. Deze procedure ü in juli 1997 bei;iindil;Sd, 
Vervolgens diende betrokkene nog twee aanvragen in. Op dit moment loopt een 
bezwaarsohrift inzake een VVI:'-rtledisch. 

Deze nota en checklist moet met een diskette. bijgevoegd wordEn aangeleverd. 

3. B"dçven waarill eel' bcroep wordt ged9~n (lP de inherente 
afwijkingsbevoegdheid 
J,! Regt.rtrazie 'Ui vliiràT/lwoordé'!ijkheid 

I H~( betreft d~n die men d:e niet al.! urgc1ltic worden vaarg~icgd eo w.mrbij de mÎnisrer l1i~l pt:T~acrnlljk 
Cql briefbe:mrn'oordt. 
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lier is van dat brieven, waarin een wordt gedaan op .;Ie inherente 
af'wijklngsbevQe~dheid, geregit;trec;:rd worden als inkomend poststuk en in het dossier 
gevoe€:d worder .. Zie de bijgevoeg,de ,~chema's (bij lage 4). 
Deze bl'ieven zullen nIet eenduidig Ln de bridbn bijvoorbeeld gewe?en worden 
op de inherente 3[wijkingsbevGeg,iheid van de Minister oraan gegeven worden dat 
bettokkene(Il) als schrijIJend moet(en) worden beschouwd, Ook kan de brief een 
opsomming bevatten van factoren die ~.anlciding zOuden moeren zijn om in te 
willigen, 
De brieven worden behaudetd door de unit waar het dossier zj(:,h be'lind'C 
(dossÎerlocalÎe Îs bepalend), tellzij de expertise niet is, Dan moet 
het dossier na overleg worden aan het prooes waar de expertîse 

HL 

Brieven die bij het hoofdk<l.ntoor binnenkomt:n worden, vOOi'z,ien vun een 
poslkamersttmpel, n~ar de verantwool'çleJfjl(e unit gezonden die zorgdraagt voor de 

en. verdere afbandeling, Indien het dossier rl:~Ós in het archief ligt (10 I), 
wordt de brief naar dt': laatst verantwoordelîjke unit, da!l wel laatstbeki::nde proces, 

""'lJIiU''''L Deze unit zal de brief, zoals eebmikelijk, behandelen. 

Bij van de brtefkan tot:3 conclusies word.:n 
a. de brief kan bij c\:n pr()(;edure (eersre bezwaar af beroep met 

een ex nunc-loets) worden betrokkeo, la beroepszaken, waarin aneen ex tune kan 
worden getoetst, kan de brief niet bij de beoordeling worden betrokken; 

b. de in de brief genoemde feiten moet<:n leiden tot de conclusie dat de brief een 
onvoll<;dige aanvraag îs 3.2); of 

c. de brief is geen aanvraag en leidt enkel tot beantwQording, eventueel 
na voorlegging (zie 3.3). 

3,2 De briefmor::t worden óeschouwd als onvolledige aanvraag 
Als de: brief als een - onvolleéi g<;l aanvraag moet worden aangeillcrkL, dan dient dé<él;: 
behandeld te wtlrd<;lo door ofwel het proces astd, ofwel he, proces reg,ulier (;de 
Vreemdelingencirculairo 2000 Bl/4,l en CS/ZO,2 en 
Een brief dient als een • aanvraag te worden beschoul1,'(J indien duidel ijk 
is gemaakt aan welke getoetst zou moeten wordeIï (bijvOOt'beeld: ik wil 
graag dat u in mijn geval ván beleidsregel "x" ,in ''y'' van de 
VTI:cmQçlingcncin;u:htire), beoOl'deling van de aanvraag wordt uitera:;lrI;! ook de 
schrijnendheid betrokken. 
De Afdeling be~t\11.1rsTecht~:rll'aak van de Raad van State heen in de uil,~pr<l(;lk vUIT j 6 
Januari 2004 daarovc,r hel vo[g~"Ilwe overwog<;;n; 
"Toepassing van vindt plaats in de context van do tlitodening van een 
be.'oegdheid tot het nemen nIl ~en bepaald besluit, Een enkel verzoek om afwijkinJi, 
van een vedom'la1.tel1o van op een grote divcrsiteit van besluüen b!',trekkiIlg 
hebbende beleidsregds, als neergelegd in de Vreemdelingencirculaire zoon, is 
dorhalve niet aan te merken. als een aanvraag, als bedoeld in artikel 1 :3, d<;;rdc lid, van 
de Awb. De toepa~sing V!in de in artikd 4:84 van cl\) Awb neergelegde bevoegdheid 
om wegens bijzondere: omstamligheden van de afte wijken, is dan ook 
1ikehls aan de orde in het kadel' van de besluitvmming op een ::mnvraa~; dat wil 
zeggen eetlverzoek vat) een belanghebbende om een Mar strekkir,g concreet 
geduid, besluit te: n(l'mcn, DI; besliSSing Om al dan, nier gebruik te maken van de 
zogeoQl;mQ<; inh~rente I1It\vijkingsbevoegdhetd is geen besluit, als bcdodd in artikel 
1::3, eerste lid, va!! de Awb, Een v<:rzoek Om van àie bevoegdheid als 
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20clllnig bn, gelet op her yool:gs!lnde, nier wOl'den a.""gemerkt .'l1s een flanvraag in de 
zin v,,-n srtikel 30, :;\!~nhef en. onder C, van de Vw 2000." 

3.3 De brief wordt nier beschouvid als een onvolledige aanvraag 
Als d.e brief geen duidolijke ven"ijzing bevtH naar de ~oepa3selUI,e beleîdstegel, dan 
wordt deze njet be,5chouwd al~ een onvolledige aanvraag. De brief dient in ieder geval 
te worden beantwoord, Als d~ bricfis geschreven door ~en niet-gcm~chtigde, d;;J.n 
mag in het a[J~woord (tiet op de inhoud va.n de zaak worden ingegaan. Zie de 
werkinst!'Uctie toepassing wet beschel'ming persoonsgegevens. 
Ook zaken, waarin de brierniet als een aanvraag kunnen worclen beschouw.i, kunnen 
aan de Minister worden vool'gelegd. Zie hiervoOr' onder 2 hoe heoordeeld moet 
worden of de onderhavige z::l:l.k mod worden voorgelegd. 

3.4 IYelke briewn. moet worden voorgelegd 
Niet alle brieven, waarin een beroep op ~chrijnendheid wordt gedaan, moeten aan de 
Minister worden voorgelegd, Er moet sprake zijn ' .. an een situatie als hien'oor is 
beschreven; handhav ing Va~l de beleids.regel moet onevenredig na.deel VOOr 

betrokken!': opleveren. Ook twijfelgevallen, dat wil zeggm zaken waarover niet 
eenduidig w(l,dt geoordeeld, worden V(lOîgelegd. Hel advies aan de Minister kan dan 
ofwd po~Hicf ofwc/ negatiefzijn, 

3.5 Ha!ldelwijz~ indien niet wordr voorgelegd 
Indien. een ingekomen briefniet leidt tOt een amkr oorded dan reeds i.D de "aak i.s 
ingenomen, dan wordt de brief beantwoord. In een nog openstaand!:: procedure kan 
bericht worden dat de brief bij de nog te nemen beslissing wordt betrokken. Is 
betrokkene uîtgeprocedeerd, dan. kan bel·jcht worden dat de briefniel l .. iJl LOL een 
and<:r besluit (zie bijlage 5, waarin deze varianten zijn opgmomm), 

4, Voorleggc!k} op eigen inithltîef 
De M.inis~er wil gra$.g dat 79.Y~en wordert voorgelegd op eigen initiariefvan de IND" 
mcdewerh:rs. Zij wil niet alleen opmerkzaam gemaakt würden op sel1rijnende 
gevallen als daar een brief over wordt geschreven. 

Voor d.; b.;oordding van de zaken en de wijz<; van VI)(Jrlegging op eigen initiatief 
geldt hetgeen onder 2 is vermeld. 

5, Vel·lening verblijfsvergunning 
Er zijn verschill(;nJc ~itufl(j(;3 denkbuar ::J.l~ dl.: Mini~ll!r besluit in te willigen; 
a. In een open:mumde procedure regulier wOl"d~ de verblijfsvergunning verleend 
onder de gevraagde beperking (de Minister heeft immers afgeweken van het ter zake 
geldende bc:kid) of op grond van art.ikel 3,4, derde lid Vreemdelingenbesluit 2000 
indien de op gro!'ld van dat artikel lid te verlenen vergunning in het verlengde ligt van 
het oorspronkelijke verblijfscloel. Kan niet redelijkerwijs worden gesprl)ken van een 
aanvraag en een vel'gunning die in elkaars verlengde liggeu, dan moet een nieuwe 
v.;rbli.ifs~anvraag word<;n ing~di"nd, Hi\:rvoor zijn ,iil:ecn leges vCf3chuldigd; 
b. in een open:mlanJe asielprocedul'e WQ,'dt do;, verblijfsvergunning ve.deelld op gl'Otid 
van artik~l 29, ander c Vreemdcling~nwet 2000 (overige klemmende redenen van 
humanitail'e aard), ten;::ij de beSlissing; er Ll)e ,~,tîe.kL Om terug te kOI\l.en op een eetdere 
afwijzin,iil: van dl': a- üfb.grond; 
c. bij een uitgeprocedeerde mi Je vreemdeling gevraagd \Norden een nieuwe aanvraag 
in te dienen, die op grond van artikel 3.4, derd.e lid, YreemdelingenbeSlub; 2000 z1l1 
worden verleend. Bij uitgeproeed<:erden is er geen sprake van "toepa5seiijk beleid" 
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waarvan kan worden afgeweken, Dar betekent dat in die gevallen gekeken moet 
worden of er in de persoonlijke omstandigheden aanknopingspunten zitten die te 
herleiden zijn tot een beleldsl'egel (bijvüorbJdd medische omstandigheden), waarvan 
zou kunl\el'l worden afgewd:r::n, Ook kan de nlgehele situatie zodanig zijn, dat lilsno~ 
in het vt:rblij[ wordt berust, op grond van een yt::rblijfsvergunning n.:gulier (artikel 3.4, 
derde lid Vrel;,mdelingenbesluit 2000) öf asiel (arti~el 29 onder c VreemdelÎr'lgenwet 

Aan. de. )I.1iniater wordt dan voorgesteld op welke grond kan worden berust in 
het verblijf, en vervolgens (na akkoord J:\Hnister) kan !tan betrokkene worden verzocht 
een nieuw!.: aanvraag in te dienen yoor het aangegellen verblijfsdoel. Zie bijlage 6, 
In de I!fl;)v,.J1en W<larin op verzoek van de IND een a.anv1'aag wordt inli:t;;d.iend, wordt 
gt:en geheven voor de behandeling van de a2nYraag. Hiervoor is het vool'schrift 
Vreemdelin~en gewijzigd. 

In de nota aan de Minister moe. reeds worden aangegeven welke verblij fsvcrgunning 
zal worden \lerleMd als de Minister instemt met inwilliging (regulier voor bepaalde 
tijd onder de gevraagde beperking of (lP grond van artikel 3.4, derde lid 
V~eemdeling~nbesl1Jit :WOO of asiel voor bepaalde tijd op de ~l'ond van artikel 29 
onder C Vreemdelingenwet 2000), Ook moe! in de nota gemotivl:érd wo,den 
aangegeven of <::r in het individuele geval aanleiding is Om van het paspoortvoreiste af 
te: wijken (zl;; Vreemdelingencirculairl:.' 2000 B 1/2.2.2). 

In wcrkin:>truo~ie nr, 250 Îs reeds een instructje opgenomen over het voorleggen van 
reguliere zaken. De~e instructie wordt ter voorkoming van dubbel werre - nieï meel' 
toegepasl voor de hier bedoelde schrijnende gevallen (parogra.af 4 van werklnstruoti" 
nL 250), maar nog wel yoor de oyc:rige aevallen (hnrdheid~clau5ulc mvv, aangeven 
bepel'king op grond van artikel 3.4, derde lid Vrel:.'IIl(lclinJ;;r;nbc;:~luîl2000, voorzover 
die niet ziet op Schrijnendheid). Voor urgen1.it:s is onverkort de werkinstructie 
'urgentiepl'ocedurc' van tóepessÎrlg (nummer 2004(1 BaH), 

Voor de ingan~sdát\im van de te verlenen verblijfsvergunning re~ulier is artikc:1Z6 
VreemdelinBe1:\we! 2000 relevant. In ,'lat i:lrtikel îs neergelegd dat de 
verblijfsvergunning vr'ordt verleend 01et van de waarop de vreemdeling 
heeft aanget')(ln(J dat hij a~U1 de voorwaarden voldoet, maar niet eerder dan de 
waarop de aanvraag is ontvangen, Dit artikel beteken! in de pretkTijk dat V!lO gevar tot 
geval moet worden bl:'zil:n wal de ingangsdatum van de verblijfsvergunning [s, 
Voor wat betreft aanvragen die met gebruikmaking van de inherente 
afv.tijkingsbevoegdhtid dart wel de diseretionairc bcyocgdh~id worden ingew[[]igd, 
geldt als "de dab waamp dc vrccmd ... ling h~eft Ol<ll:lgetoond dat hij Mn de voorwaarden 
voldoet" de dag W!l.IIrop van oe vreemdeling het stuk is ontva\'lgen me"': de gegevens 
die uiteindelijk de doorslag hebben gegeven voor de verblijfsaanvaarding, Zijn (lP de 
dag ",>,aarop de aanvrl:l.i!.g is onryangen alle gegevens reeds bekend, dan wordt de 
verblijfsvergunning verleend met ingang van de datum waarop de ~OI!1vr$.ag is 
ontvangen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien dl: vreemdeling na 
vóörlogging aan de MilJister is verzocht C:~n nie'J.we aanvraag til te dienen, 



6. Eijlagen 

Llcze wel'klu3tnlcIÎe zijn d~ volgend;:; bij jagen 6.:voegd: 
1. Uitle,g inl~erentc afwijklngsbelloegdheid en discretiQnaire bevüegdheid; 
2. SChematisch(; opzec at11andelÎng voorlo:gZi'LI,en; 
3. Standaardnota en checklist; 
4. Verschillende lN'TIIS-wel'kwijzen met toelichting; 
;;. StandAArdbrief afwijzend; 
6. SI.Mdaardbricf irlwilligend, indienen ni;~u.we aanvraag. 
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Bijlage 1 
Wi../cg iilb r:r('lJ te n[wijkiJlgsblwoegdJleid en discrefianaire bevoegdheid 

Inherentil afWijbngsbeuoilgdhl.l.ill 
In artikel 4:84 vau de wet bestuursrechl (Awbl is de inherente anvijkin 
Deze bevoegdheid is onbeperkt. Volgens cte toeilchting op dit artikel is de b eid om van een 
bcl\,id~t~gel af le wijken beperIci. tot bijzondere gevallen. Beleidsregels zijn in ons geval de regels, in 
de Vreemdelingencü'culairc ::-:000. Niet de regels, in her Vreemdelir'l{le.nbëSluit 2000 Qfhet 
Voorschrift Vreemdelingen 2000. 
Het moel gaan urn een geval Waal'Ïl1 niet is voorzien in de beleidsregel, of waarUl handhav:ing vun de 
Delcidsregel om.vennldig nadeel (of voordeel) oplevert. Dat zal veelal het geval al$ een vreemdeling bij 
terugkeer'ül het land van herkomst zich niet kan handhaven of Hls het Stellen van een eis onevenredig 
bezwarend is. Denk hierbij aan een situatie waarin iedereen za! zeggen: "Hoe heb je die kUIlnen afwijzen? Het is 
toch duîdelijk dat die regel niet voor dit geval was bedoeld." 

Een stl'ucrurele af\...rijking in norrnale, door de voorziene gevallen, betekent materieel een wijziging 
van die beleidsregeL Dan moet de beloidsregel worden gewijzjgd, en niet een individueel geval in afwijkl.ng van 
de regel worden ingewilligd. 

Dat leidt tOl: de volgende De·voi~gC1flf:Ja, de diS(;rClillnairl:l bevoegdheid. 

DiscreUonaire be!'oegdheià 
Hierover heef, de toenmalige Min~ster Op 18 fe.bruari 2003 het volgende aan de Tweed~ Karne.r medegedeeld: 
"De Vreemdelingenwet 2000, bet Vreemdelh)gel'lbesluit, het Voorschrift Vreemdelingen en acb~erliggellde 
internationale verdragen bevatten algemeen verbindende voorschriften. 
Deze voorschri.fr.en schtijven het bestuursorgaan VOOl' dat aarlvragen Om een verblijfsvergunning in bepaalde 

moeten worden of jl.\isi moeten worden ingewilligd. 

Vaak ook is daL niet het en scheppen de re:gels een kader waarbinnen hC't beStultrSorgaan de ruimte heeft 
inzicht, met in açhtncming van de toepasselijke voorschriften en de algemene 

U"'I'\UJ .• "a.c:;u van behoorlijk bE!Sr.UUI. te beslissen of een aanvraag moet worden Mgcwezèn of ingewilLigd. Deze 
'I..IC"'U,""'L'" tot bet invullen van de k.;!r;ltm van de we~ is de op artikel 3:4 van het vreemdelingenbesluit 

gebaseerde dlstJ:etionaire bevoegdheid. 

Deze discrelionaire bevoegdheid is in ieder geval als hr;!t gaat om veelvuldig voorkomende ingevuld 
mell)!::lt::iJ.\im~el$. Mt:!~ dl?~e beleidsregels wordI aldus geregeld welke beslissing het bestuursorgaan in bepaalde 
6îtuatÎes neemt. Dir waarborgr dat in gelijke gevullen gdijke word.en genomen. 

Uiteraard zijn situaües denkbaar dîe. (nog) niet door beJeîdsregels worden bestreken. Ook in dergelijke gevallen 
heeft het bestuursorgaen een disc:rci:.!onwre bevoegdheid tot mwilliging of afWijZIng van à~ aanv-r:flag. Wel is van 
b®la.Ilg dat dan de motivering op het individuele gev<ll wordt toe~cspitst. Indien dergelijke individuele gevallen 
zich vaker voordoen ver.dient het de voorkeur daarvoor een beleidsregel te (\ntv..'!~rpen Om ""iJle.keur te 
vaorkomen.~ 

In de praktijk wordt de bevoegdhe!d van a:rt:lkeI3,4, derde lid Vreemdelingenbesluit 2000 en de bevoegdh~id om 
gebruik (e make:.n van de:. hardheidsclausule van artikel 3.71, vierd.e lid Vreemdelingenbesluit 2000 dus ook wel 
"discretionaire bevoegdheid" genoemd. M"er in he t algemeen is de term in gebruik om de bevoegdheid om 
beleid vasl ,~stellt=D aan te duiden. Dat beleid wordt vastgeJego In de Vreemdelingencirculaire 2000. Daarbij 
gaat het IneestaJ om beleid voor de termijn, maar dat kan ook voor een Icon!:! periode, zoals bij de 
eE!nmalige regeling voor asÎelzoekers. regeling is eén uitvloeisel van het gebruik van de discretlon<llre 
bevoegdheid. 

Zoal" ook in de briefvan 18 februllti is aangegeven; "Het verschil tussen de ruscretiouaire 
de inherente alwijkingsbevoegdheid is de eel'$te dus ziet op de tOt het invullen van 
van de wet, bijvoorbeeld door het stellen van beleîdsregels en de laatste ol' het consequent 
beleidsregels, dit voor de betrokkene onevenredig nadeel " 

In de Tweede kamer heeft de )1u!di~e Minister op 9 februari 2004 he! g(Çzcgd; 
"Schrijr:\Iln<llieid, "buiten schuld" en discretianaire bevoegdheid zijn verschillende €lememen ven de 
bevoegdheid om in bijzander~ individuele gevallen afte Vvijken." 



"OIlS weusysteeITI ;r,(t zo in elkaar dat er bij heel veel w'tikelen de mogelijkheid is voo]' een bev>lindspli:l"soOtl om 
relcening te h01.l.dc:n met menselijke omstandigheden, met de menselijke maat. Daarvoor 
hardhéidsdausules bedacht. De discretlonal.re ')evoegdheid kun je ook in dat rijtje plaatsen. Het is een 
bevo0gdheid voor de minister helemaal aan her eind van het traject. Als een situatÎe zo schrijnend is geworden 
dat je niet meer aUelw wetten en regels kunt toepassen, mllar dat er nog wat extra' S .moet zijn, is dîe 
bevoegdheid el'. Met die blik moet u naar die bevoegdheid kijken. Er zîjn geen cri.teria voor. Als het hele 
.${imenspel mij ertoe noopt om !!<ï>brulk t~ maken van mijn discretiol'la!ro bevoegdheid, doe ik dat dan (10k van 
harre en krijgen die m<:1nsen et?n vergunning." 

Acmda.chtspr.,mten 
Hoe ook de bevoegdheid wordt genoernd, dUidelijk is dat de Ministér wH dar een zaak aan haar tCr bOOOl'deling 
wordt voorgelegd ,\1$ daarin sprake is van een b,!jzonder s,tmenstel van facwrea:.die de zaak doen 
onderscheiden vall. andere zaken. ~ 



Bijlage :: 
Schematische opZE:'r afhandeling vool'legzaken 

De beslismedevlierker, die van oordeel is dat in een zaal< geblUik gemaakt zou moeten warden van de inhereme 
ttfwijkingsbevoegdheid, bespreekt dit met zîîn of haar leidlnggeVf:~ndr;, Als beiden tot het oordeel komen dat er 
zou moeten worden afgeweken van het beleid, dan \..;el daarover twijfelen, dar! moet de ~aak vil! lMO (te regelen 
per proces) en de proçesdirecteur worden ',oOl'gelegd aan hoofd IND. Dez~' zaken wordlittl voorgelegd. middels 
een ingevulde cht:d:list en de d<i.al'hij behorende nota. 

Zaken komen zQl1d~r omwegen vanuit de diverse procesdire.cties Hoofd IND, dIe de zaken beoordeell up al dan 
niet voorleggen aaIl d.e Minister. Hoofd IND la"" zich bijstMn door een comnoissie, ge.voi"md door 
vertegenwoor,jigr;rs van de procesdirecties en het Ir-,ï)-J;oofdkamoor. 
Ervaring leer! d!!t in voorkomende gevallen een zaak onder het besraa.nde beleid valt te brengen; die gevallen 
worden in ieder geval niet aan de lvJlnister voorgelegd, maar met een toeliclning geretourneerd, Ook hierbij 
geldt dat bij tw:ijfe\ de zaak wórdt voorgelegd. 

De route is als volgt; 

MInister 

St;cretar1s-generaal 

T 

DGIAV 

I-ILN"D (bijgestaan dool:' commissie) 

i 

Procesdirecteur (al dan niet d.r,v. I.MO) 

Unitrnallager 

Senior medewerker 

... 
I 

B'Islismedewerker 



Bijlage 3 
Nota 

A.!ln Mi:J.Îsler voor VreemdeUngenzakl:in cn lntegratie 

Van 
o Dcrk;~snUnl((ler( .9) 

DsWrr, 

;)oss'el'm;mrr,er 

';enmerl<lNou:\J!', 
ElI.llaQ~{r.) 

Onóerwsm 

d.t.v. SG 
d.t.v. DGIAV 

HIND 
070- 370 35 05 

·~DQssiernr;. 

Inherente at\..,1jkingsbevoegdheid inzake (dossiernummer] 

Aanleiding 
Naar a<l.nlelding van teen verzoek ·mijn oordeel om gebmik re maken van uW 
inherenre afwijkin8sbevoegdheld ~en aanzien van" [naam belJ'okkeneJ, wordt u 
hi~rbij geïnformeerd omtrent de situatie vat) !;JetlOkkene(nl. 

Het betreft • 

P~cec'lures 

Toelkhtiuj! 
~ beschrijving vàn de situatie van betrokkene cm relevanLe omstandigheden 
• Voordelen van een inwilliging 
.. Nadehm \lan een inwimging (prect;;denrwerldngÎ) 
Ik ben van mening dar· 

Voorstel 
Ik verzoek ti 'niet in te stemmen met het verhmen van een verblijfsvergunning 
regulier vOOr bepaalde tiN. met gebmilO:J:la.king van de inherente 
afwijkin.gsbevoegdheld . 
• De vergunning zal word"n verleend mli't aIs beperkIng" . 
• Voor deze verblijfsvergunning moet een niBuwe aanvraag worden ingedh:nd: 
h[el'VOor zullen geen leges wOI:'den geheven. 
• tevens wordt vrijstellIng verleend van he! paspool'tverei~tc. 

Concîp iëIl t: 

Getlen door: Senior medewer.l::el' 
Unitmanaget 
Inteme aoviescommissie schrijnende zaken 



Checklist inherente afwiiklng~hev[)egdheid: 

Naam 
Gebool"tedatllnl 
Nationaliteit 
Dossiernummer 
Vnummer 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 

Het volgende dient kort beschreven te worden: 

Man/Vrol1W~ 

Summiere proced!J.rt: informatie (begil1datum en type eerste CU1.lHll-aag, totale 
pror::eduretijd eerste aano1raag, aantallJervolgaan,lJmgen en aäuel& stand van 
zaken). 

Prócedl1reoverZÎcht 

Vervolgens: 

Vakje invullen îndieIi. van toepassing: 

[] Gezinssamenstellil1g (meerderjarlge/minderjarige kinderen) 

Bijzond.ere omstandi gheden'· 
[] sociale groep 

II 

[J zeer langdurîg verblijf i.n Nederland, LeweIen vanaf" en nimmer 
verwijderd 

II traumatiserende ervaringen, dIe niet kunnen leiden tot een 
verblijfsvergunning o.g.v. het tr./J.Umatabeleid, bijvoorbeeld omdat de 
gebeunenis hier te lande hEeft plaaulge'ionden 

[] de vreemdeling is 65 
het land van herkomst 

of ouder en heeft geen kinderen meer wonen in 

[] de iTl'eemdEling en! of het kind van de vreemdeling heeft één (emstigeJ 
handicap 
Zo ja., s.v.p. toelichten 

[J de vreemdeling en lof hel kind vaIl de vreemdeling is ziek ent of heeft 
psychische pro blernen 
Zo ja. s.v,p. toelichten 

[] er dreigt een scheiding tussen de vreemdeling en diens kindl:erenJ 

[] (bijna} alle familieleden in de eerste en tweede 
vreemdeling zijn in Nederland woonachtig op 
titel dan wel zijn 

I Pil; overzicht is louter bedoeld om een beter inzicht re verschaffen in d~ situac1e Vru1 
de vreemdeling. De gRcoemde factoren zijn geen criteria, Aangezien bij de eerder 
genomen beslissing de relevante factoren zijn zal het In vr*"el aUe 
gevallen gaan om een van een combina~[(l; van hier genoemde factoren. De 
opscmmîng Î" niet aange:::iç;n er ruitme is om zelf nog factoren op te 
voeren, 



. ____ . __ IJlnteg.llili.fioi.LSpJ~.c:.u:te.LDL..· ______________ _ 
Zo ja, s.v.p_ welichten 

II Qverilje, Le weten: 

p reced emwerkin g 
1:] Ja (zonodig aangeven waarom:) 
[J Nee 

Anteced~nten 
[] Ja 
[J Opgelegde straf: 
IJ Strafzaak nog in behandeling. 
[] Nee 

R1.ümte voor gebruik van inherente afwijking5bBvoegdheid? 

[1 Ja 
[l Nee 

" I.. 



1) Werkwij.:e INOiS voor de afhandeling van brieven """i!lrln allin verzoek om afwijking van !itaand b01eid 
o,g.v. een $çhrijnende situatie wordt 9édaan, welke me>E>gacnomgn dient tI;'; wo,"den în de beoordeling ~ 
!Qlieodt (<min) 9!'oeédure. 

Posrreglstrolie 
ppp 

SCHR/JNE 

opSla/ren proaedurs 
onderzoek: 

BOOÛfdf:/lng 
$c/lrl/nendheid 

IIs fhand@/lnr/ t 

onderzDek op .. en 
!.les/isser 

Feitelijke: l)~oordelinfl 
sçhrijnefidlJsid in di!! 

proces,llp 
Afhandeling 
om;!erzoBk 

~. OaMlnqst lide(,Va,Vin wordt beoogd 90 9illM"",me-r/!t temtden 1</,< schrijnend qJi&'iJ 
Uitg~ri~S;)t..tnt is di!ii brief"Sehrijnendh"id" die, w,,~r clan ook binnsn, .:te IND word" ontvangen an binnen 5· dagen 
na dil' dawrn van ontvang.st (p<;lststempel) in INDIS dient te wardén 9ér'egi~tre<ilrQ daar de UlAO op çt" \ocstis 
,..,,,o.r çl", oriefwordl ontvanSIOn (poatslampd). Indien het dossier hij een andere IND IOkàl'e lial dient hst pö~tstuk 
doorgezondsn te wotden, ier registralie, naar oe It;lcsiie waar het dcs~ier zich fysiek bcv'nà\ Veelsl is dit de Ul1lt 
die verantwoordelijk i" voor d" 9ifl1andeling voor de op dat moment opec~l~"\t,(ie proc"d\Jre(s) en dit!lrH het 
poststuk aldaar Ie worden (leregistreerd in INDIS binnen een termijn VEll"l1 0 (l/!g~n na de dáturll viJln "eer.je 
onlvi:;ng"'t", Als de frsieke dossienocstie CAS iS dan most er beOordl!ield worden welks unil ,Ie iaatsl 
b"h,mdelde unit waS en dient er sfstt,mmlfl9 met deze unit plaats te ... inden over (j,;, bea~;WQording van ds br<cf, 

Daar ULAQ' PaÇ~flmlS ideotjfjçsiî€l en postreaisrrelie 
Na het lez:e!'i \fiOm de brief dient Idet1tlficatie van betrokkene 01'1 r"'9i"tratie van datum çl!l9tekening, -verz.el"ldinQ, -
onlvMg~t IND, soort afzender an alZ<;>nder gege\lens in INDIS plasts :ê ~Irden, Als ontileng~tbevE:Sl,ging dient 
bri~fe(lde :3 (!ä Antw volgt um))", w<;>rden gsbfuikt 'telien$ çlient de ULAD meoewerker direct t~ beoordelen öf en 
welke openstaande proeed~re5 er in lI'mlS aa~wezig .:ijn, 
In de tabel "soort po~t .. In hst !.Cherm 'fan de PQlltregistrBtie drent cM",' SCHRIJNE te Vlorden gebru,kt om ~an te 
geven dat hel ~aat ç;m een brial 'Naarin een ljIchrijnsndGl sil1J3tie dient t.e WGtd!'l1'l beoordeeld, 

wor W AD' PrQcedure OndSQ:Mk Mstaden in INRIS 
Nadal iJl beoordeeld, dmv raaopl"gen INDIS proolildure-lnfD, óf en w8lk~ prccedures i"lNmS öpenstssl1 dien! 
n3 pos,registratie 3Ë!ligegeven te wordOSn dat er een ondsrzoekspto~edure opgestart moet worden sis 
vervolgprocedlJre van de, op dat morr:enl in INOIS. 1làJlgst RRMs'aanll;;: yerbliqëreebterlijke procedl.lrfiL 
In de prOC6SStsp "Ba!iüst@glslratie" VBn ds opge~tartl!/ ondsrzoekeproCéClllre dien~ in het veld "do!!'1 onder~oek" 
g"bruik gemaakt te wordr:n \Jan de codes: 1) He1 verbl'ijf builen N€ld. Of:2} Het \/srblijf in Ned. 
In de ;)rocesstap "afhendeling" vai'\ de onderzoeksprocédure dient in hst veld "';00.1 on,i~fZD8~" gebrUiK ('Jernaa~t 
Ie worden van de nieuw gecre,*rde coda: Blloon:lçlir'lg !:chrijnendheid 1/'1 de lopende procllduto. 

Dage UL.6J?' IO!l!del-'!" WFM llfQcesst8D flfhsndelinq Qad~rt"ek 
Het toad~l(lfn v"n deze processlap ,fleni ts gebeuren ai!ln de b"'li'lie;unit van een I NO-Ioost,a waar hèt dOSSier zich 
fysiek bevindt en die \IsrMlwoordelijk is VQor et@ !ifh!ifldeling van ds opel'l:;taallde procsdul"s. 

f2pa[ M.'lU$wtJ/t (JIwoerea vaO d/j fe(leWke lIegpq;!eliajJ sc!?r!/IlendbfJÜ:t 
Z'è hiervoor bijlage 2 ",en INO-werkinstructie nr. 2004/1 1!AUB "Echèmatlsche opzel sfhandeling voorl"gz3ken" 

.ROloe VLA!)' 
Hel uiteindslijke rEISuilaat v"n de bsocrdeli~g 'J~n schrijnendl1<!lId diem in het veld "wij",,,, v!Ir1 ",n1;(l11dsling" 
worden áangageven, HiE;!l'\!!lor z'jn acht n",!~we wasrde6 9~cre!;erd, Deze worden hieronder genoamd en 
!os(Jslicht In een ,-,part word dOCllI'l1en! (lDelichting op MdoeningscodsE ond'uzoek gçMjnendheid) 

1: code XXX 2) oodaXXX 
(POS) 

HINI:): in~illigen 
cbV' 9tssnd' bélt!:ld 

.3) code ;{XX 
(POS), . 

~) cQda 
'(NE;G) 
1,1INO: 

, (NE~) 

onvoldoende 
;;:w~ .. rwàgendè 
bijzondsrhede'n 

HINC';··inwilligan. 
obv schrijMn~held Qfwold~Mde 

zW!li!\rHesende 
I:;ij~o,ride.rheden 



2) W~rkwijze INDIS voor de afhandeling V<ilO brieven waarin een vefZO(lk om af\I\IÏjkiog van staand beleid 
o.g.v. ean schrijnende sÎ1uatil;l WDrdt gedaan, welke in hot kader van terugkeer moet word.en beoordeeld. 

1 
Poslregistratle 

pp'" 
SCH~JJNE 

1 
opstarten 
pro~dute 

om;fO!t7.0clc 
Beoordeling 

3chrijl'lendheid r/'lkv , 
rerugk .. ti>r 

J 

1 
Toedelen proces.stsp 

il1 VVFM 
'afhl'ln<;isling" 

onder;:Qsk op er;,1 
Mslisser 

J 
Feltl!Jlijke beoordeling 
schrijnendheiCl in OS 

próces~t;;p 

Afllanç/ililing 
ont;ii!Jrzoek 

Qçor UL4D QntVi!1M,st briêt WEldn w!:u,dI beOogd om 8!!nq!1imerjrt te wpCrlen sis scIJciiaemd gevi2/ 
Uittlangspl.lnt is de brief "SCilrijnendMld" (jie, waar dan llol, bInnen, de IN!:> wordt ontvangen en binnen 5" dagefl 
na d., datum van ontvangst (PQ(ü;;tElmpel) in IN DIS liiE;lfit te won;:",n geregi!;,lteerd door d~ U[)l.D op de I=tie 
wêLar oe brief wordt ontvan(len (poststempel), Indien het d()5~ier !:lij een andGre INO lokatie ligt dient he! postSttJ!< 
(Joorge:ZMden te worden, ter registratie, Ham de locatie wIIl;lr h8t dossier 21ch fy,.iek bevindt, Veelal is alt de ,mil 
die verantwoordelijk Is voo' de afll;;!ndellng voor de op o",t moment opet.staande procecturs(s) ",n dient hel 
post~ltlk aldaar tQ worden gerE!l;listreerd in INolS binnen een termijn vêLil 10 dagen na Qè dall.lm ván "een;t~ 
on!\langst", AlS de fy~ieKe dOSF,ierlocatie CAS Is di:ln moet er beoordeeld worden well<!l unit de laatst 
behandelde unit was en dient sf afstemming met de:t.ê unit plaats te vindèn aller dl;! beantwoording v;),l de bru;f, 

DAAr VLAD; PersQons l@ntfticatla (PI" Po,5treqisrretie 
Na het lezen van de brief dient identiiiCl;liie van betrokkene en rag~lrntie van datum daglekening, -verzending, " 
ontvengst IND, soort afzender.,n afzèl'ider gegeven;,; inlNDlS plaat;; tB vinden, Als ont\l",ngstbe'""s!i~lng dient 
brier!:ode 3 (= AntN volgl zsm) te worden gebruikt Teven:; dient de ULALI meoewer1<.er dir~ct te beoordelen óf en 
ml!>;e DpsMt&ande prOCl'...Q1,lr86 e~ In INDIS ;;)illOWezig l:ljn, 
In de label 'soort post" in hèt scherm van de poslraglstratie dienl co<;la: SCHRIJNE te \/Jord.-:.t1 gebruiklom ",.11 te 
gèven dat het gaat Qm een brief waarin een ~':;hrljnende .Iitlatie dient te worden beoordeeld, 

Door ULAD P/Qçedi,trê Onderzpek Mst~rlel1 ia INDIS 
Nadat i .. beoordeeld, dmv raadplegen INDIS proceóure-Info, ö .. j er geen opèMlElande procedutGi iilanwèzlg is in 
INI:lIS, dlenll1i1 postregi..-lratie aal19lö'dêVen te word&t1 dat er een onderzQ€:ksprocadLJre opgestart rriOil:t worden 
al5 l'lOofdprocedUl'e, In de proce!>Stap "Basi,>reglstratie" van de opgestartIl Ol1dS(zoel<Eprocedure dient in hét veld 
"doel onóerzC!ûk" gebrlJlk gemaakt te 'o'Jordeli v!ln de çode', 3) Hst verwijó"m2n uit Ned, Irl de processtap 
"afhandeling" V.;In de OndelZOêKsprocedu(Q dIent in MI veld "soort onderzoeK" gebruik gemaakt te worden van 
.;te niE;(JW gecr8êlerde code: Beoordeling sçhrijllsndtJeid I.n.k.v. ~ruBkee •. 

{;;!OtV WAO' tOi7d;;/en WFM R!l:lÇ<lS~t80 Afilaode{jnq pnderzqelf 
Het \osdêlen van deze processtaw dient te gebeuran aan de lJnlt T "'Top een I~JD-Iocatie waar hiOt dossier zich 
fy~i8K bevindt én die verantwoordelijk Is voor d'" afhandeling lIan de openstaande proçedure, 

/;;!~r beslisu,.nil' 'lÏtvool'110 van de fj?ltelijke bêoordelinq Xhrij@odheid 
11", tJierlloor bijlage 2 van IND-werk'nstructl!l nr, Z004f11/AUB "schematische Ol'zet afhandeling voorlilQzaken" 

Dogrll/Ap; 
Het uiteindelljl<e re:;ult~at V!lfl dEi beoordeling ... an !5chrljnendhiOid dient in h~! veld "wijte \/Sf1 a1Î'li,U1deling" 
word.m aangegeven. Hiervoor zijn ,,-eli! nlauwe waafdes geerMerd. pr;;ze worden hieronder genoemd .. n 
!Qegellcht in eeli apart werd document (toeliChting op afdoenln'jl!5codes onr;Jerzoek sChrijnandheid) 

i) code xx,X 
,(NEG)' 

Dfwoldoendé 
zwaarw'egende 
bijionderheden 

,2)oodeXXX 
! ,(pOS} 

MIND: 1t'lWlIIi!jlen 
Ob~ stallh'r;j p",lald 

3) çode XXX 
, (POS) 

HINO: Inwilligen 
obll sehrUnéMheio 

4) códeXXX 
(NEG) 
HIND: 

a) COde ,..xX 
(NIA) 

procedure 
onderzoek 
ont",récht 



3) Wê!'kwijze INOIS voor de afhal1d$lIng v;.n IjImbtshalve o.nda.rl:l.~ van èên schrijnende situatie tBr 
a1wijkil'lg van staand beleid, 

( !~iernA ""\ 
(ÎQ.5.slli;motilie I 
AmbtlS/raI"'~ t 
onder,~onlllng 

$o/lrl}l1endheid / 

SCHRWIE 

! opstllrten procedure 
onderzDek: 

Ambf:$halve 
beOQrdeling 

5chrljnendhfili<f 

ToM811M processlsp 
In IIIFM 

"afhandillllnr;" 
onderzoek 00 een 

bes/issFN 

Feitelijks beöotdellng 
sellr(ifl6l"1dl1eld in de 

pmcssstap 
AfhaMellng 
ond",noek 

!JQ"!" VLA!), .DatvafliWlloterne dql1,siemgljUw w.,Mn gemqtiveerd Qadér"kl1nd wordt dat er.~::1f.g:ile iS van 

!Jc''1riin ea.cUleid 
Uitgangspunt i~ de dos;;;lemotitie "SClhrijnCnCiMrd'· die opgesleld ij; door een beEllismEldsw';:r"ker, ten Tijde van de 
beoordc:lin~ 1rl '~en lopende verblijFsr0CtlterllJ!\e proc:edurs. D8 nor'((l i~ dat deze notitie bil'lnen S' dagen na de 
d<ltlJm V'.ll"l Q"gtekening in INDI$ dient te worden geragistreerCi door ds ULAD op de locatie waar dit docu~ienl 
wordl ontvanilen. Veelal I" dit de unit die vèl'êlmWONClelijk is voor dEl aFha!]dell~!;l voor de op (j •• ! t,10men( 
openstaànd1j pr"ocedur .. (s). 

t:2BQC lILAD' Postrsaistrèffll 
NOl on1llang~t VIS" het do~sler met de il"\terne notitie bij drll' UUlO wordt hel poststuk ger .. gistreerct als códe 
INï.oOC. in de tabél "MOrt post' in t,e! scherm van de r,roztregistratis. Ir. het velt;! "brief coda ontval1gst 
bev", .. tiging" kBr. WOl'dM ltolSl'ÖOln mat 999 (=s~en brief I.!lt). 

'-lil,"' ULAD' Prpclld!i@.oodlil/"lQI1kiOml1'fiMllve Dwrartsa iO INC/S 
Na de postr'i'glJiltfatie d.m.v. INT, DOC dien! te worden Elar'lgeseven oat er emlltSMlve een onderzoeKsptoç:;èéure 
opgestart moet worden alt; vervolgproceduî9 van de, oOQr de besliemsdi!lVferker ir; de inlernè d()ssiernotllie 
gengsgsl/el'l ploeeoure, 
In da t-lrOCeS"rap '·9asisregisttalleh v.m de opgesterte onderzoeKsprÇlçsdure dient In het veld "doel onderzoek" 
gebruik gemaakt lè worden \I~n de codes: 1) foiet verblijf buit"n Ned. oF 2) Het verblijf in NM. 
In de prO(;e$.iIM "Mhandelin!;!" van d@ 01lderzoef.sprocedurB diM! In het veld "soort onde-r.:oek" gebruik gem,,~KI. 
Ie worde'" v()n de nisuw g!!Ct6êerde code: Ambtshalve béOordeUng 6"chrijM1'Idheld • 

DQor ULAD:.I::t .. di'le-n wt=M prooess(im.A!tlil'ó.;t.!1I1'!i7 ond!i!rzw 
Hét toéld@len v:an deze procssSlap dlel11 t::o gebeuren aan de be"hiOnled"werker die de In\erne notitie h!lefl 
ópg$$.1.eld. 

Door beslisu/jll· ut/yoeren vim de {li'iceljllUj IIli!oon;/sling lichrf'Mnatlli.,ir;! 
Zie hiervoor olJlagE! Z van IND·"ierKin",(ruCltie nr. 2004f11!AUI'l "$chemMSChe opzet sîhandèling voorlegzaken" 

DOOf ULAQ' 
hel uiteindelijke resulta3t van de beoordeling van "chrlJoenóneid c:Jjenl In het yeld "wijze lIan afharWel\11\l" 
"10'(l,,,n ",angsgsven. Hiervoor zijn achl nieuwe waardes gecra!!ói!rd. D,,:'I;! worden hienJmler genoemd Bn 
loegslicht in aen apart word document (lOelichting op àfdOenl'lgscoo .. s ClnderzoQk ~chrljf1endheid) 

1) oodaXXX 
(NE~) 

on\loldoende 
;::w;a.erNegende 
bijzonderheden 

2) COde 
(POS) 

HIND: irlwilligal'l 
obll s1aartd b~elo 

~) XXX 
(",OS) 

I:IIND. irlWIIlI\ilerr 
,o~ ... ~thrljneMh Elia 

4) çod"XXX 
(NEG)" 
HIND: 

onvofÖoel1.;!!! , 
l;>J1J1.arhegende . 
biJ2 opç!err.ed9n 

opgevoerd 



-----·-····-SiJl~gè 11-:·4---·-----

).oèlichting 1 op dl'! afdoeningwaarden van dA nnderZQ f,!};sproce dure beoQrdeling schrijnendhei1i. 

1. Orwoldoende twa~.rwegende bijzonderheden (X,'C.Xj: 
Deze waard.e ellent door de beslismedewerke,(, die van oord!;;!:.!1 il; dat in een zaflk geen gebruik gemaaJçt kan 
worden van de inherente afwijkingsbev00gdheid, te worden gebllJikt. 
Aard 1);;,;11 deze afdoenitlg is l'ut:,mtief, /lU de ~erste beoorde.ling door de lH;'Jilimtedewerker. 

2. HlND: inwilligen obv staand bel'i'id (XXX): 
Nadar een z(l,uk is voorgelegd aan BIND, en waru'Îl1 deze van oordeel is dat de zallk Dnder sraand beleid 
ingewilligd kan worden dan dient de besUsmedewerker ,na bestudering van de toelichttng deze 
afdosningswaarde {e regisueren. 
Aard van deze afdoening is posl/ifJJ na beoordeling HlND dtkTJ de commissie $chrijrufi7uie ,;( .. ken. 

3. HIND; inwilligen obv $chrijnendh~ld O:X:<J: 
Indien HIND besluit dat een zaak al$ schrijnend kan worden aaugcmetkr dan dient de beslisser d.e 
onderzoeksprocedure af te handelen me., deze afdoemng"wde .. 
flard t.Jizn deze afdoening is positief, rw beoordeling HTND dtkv de c:amrnlssie schrijnendti zaicen. Doorgaam 
~al HIND dit sOQrrzaken bij twijfel ~aorleggrm aan de Minister. 

4, HIND; onvoldoende zwaal'1i'legende bijzonderheden I~::O::X): 
Als }lINO de zaak n.ier voldoende schrijnend acht en de zaak niet wordt voorgelegd (!;;In de minister, dan 
dient de beslis.ser deze afdoeningscode te registreren. 
_4ard [lCm deze afdoening is n.r.gatiaf, na beoordeling HLVD dtb de commissie schrijnende zaken. 

5. MVI; inwilligen olJv staand beleld (XXX): 
lndien een zaak aan d~ m.irü~ter is voorgelegd en de mini~Ler besluit geen gehruik van h,iar inherente 
af .. ;1jkingsbevoegdheid maar de zaak wel in te williscm O.g.v staandbele1d, dan djcnl de beslîssi?,r na 
bestudering va.n de toelichting gebruik te maken V2L'1 deze code. 
Aar(1/Ult! deze afdoening is positief, na beoordeling !lCm df: Mirtister. 

6. MVI; inwilligen ob,,- schdjnfndheid (XXX); 
Als een zaak aan de minister is voorgr;,legd en de minister maakt gebruik van haar inherente 
affi-ijkingsbevoegdheid, dan dient de beslisser na bestudering van de toelichr.!ng gebnûk tli' maken van deze 
code . 
• 1ard )Jan deze afdoening is positief, n.a beoordeling J)(;!n de M:inisler. 

7. MVl; oflvoldoende zwaarwegende bijzonderl1eden OCXX): 
Als een zaak aan d.~ minister is voorgelegd en de mlIlister maakt Ii\H~n lil eb ntik vàn haar inher<Stlte 
aflNijking$oevoegdheid, dan dient de besliö,s,er 11a bestudering vun de toelichting gebruik te maken van deze 
code . 
• 4ard van de::.& afdoening is nef!arief na beoordeling va.n de Mif!is,~r. 

8. Onderzoeksprocedute onterecht opgevoerd (XXX]: 
Indien bJijl<t na het opvoereJ:'l van een ond~n:oeksprocedurc à,ac de procedure om wat voor reden niet 
opgevoerd had mogen worden dan kan door de ULAD medewerker deze met dez,e afdoening alsnog 
afsluiten m~l een niet-inhoudelijke afdoening. r dit gaat voor alle onderzoeksprocedures gelden) 



Unll 

DOQrkle~nlJmmer(s) 

Dalum 

Dasslemu,..- mer 

3etr8ft 

Miniswl'Îc Vall Jl.,,;;titie 

Immigratie- en Naturatisati.edienst (lND) 

Voomamen vreemdeLing Naam vreemclèling 
WP: betrokkene straamaam ViP; becrokkene huisnwnmer 
WP; betrokkene toevoeg 
WP; betXQkkene postcode WP: betrokkene woonplaats 

Dossiernr 
Voornarwm 1l~;!emdeling Naam vreemdeling 
geboren op Geboonedamm vtl!:emdeJing 
nationaliteit: Omschtijv natlonaliteit vreemdeling 

Geachte heer"meVrOttw. 

:'lroliJrl 0900- 1234561 (~U!'1 (I, 1 IJ p.m.) 
(werKI.1,3gt:!n v~n 9,QO tel 17,00) 

F5~ 

Naar aanleiding van UW brl.efvan· omtrent 'uw situatie' de sitl,.lati~ van ., bericht ik 
u he! '-'olgende. 

Ik vat uw brief op als een verzoek om toepassing van. do inherenre 
afwijkingsbevoegdheid. In artikd 4;84 van ,je Algemene wer bestuursrecht (Awb) is 
de inherente afwijldngsbevoegdheid opgenomen. Volg~n8 de tekst van en de 
toeHçht!ng np dit artikel is de bevocgdheicl om van een beleidsregel af~e wijken 
beperkt tot bijzondere gr;vaIlen, De belanghebbende moet ol'l.evenredig nadeel 
ondervinden bIj het handhaven van de beleidsregel. 

"lndien C·) is uitgeprocedeerà en er geen retil;/11 '/Joor lIf!rblijf is; 
[n de door 'u ~uw cliënt aangevoerde omstandigheden zie ik geen reden om rerug te 
l(omen op mijn eerdere besluit. 

~indÎefl een openslaanàe procedure: waarop de: IND nog geen bip/bob genomffr1: 

Uw beief wordt berrokken bij (ie nog re nemen beslissing op uw aoulvraag. 

+indien bIlroepsfase: 
Uw beroep is thffi15 aanhangig bij de rechtbank. Reeds eerder heb ik een beslissing 
genomen op uw aanvraag. Bij de behandeLing van deze aanvraag heb ik al 
beoordeeld of er aanleiding bestaat om g",bruik te maken van de inherente 
afwijkingsbevoegdhlilid. 
"(€,x 'lI.WC loeIs; Ook thans zie ik geen aanleIding om te maken Vffi1 die 
oevoedgheid. 

Ik neem (UUI u voldoende ~e hebben bericht. 



Hoogaçh'Cend, 

de Minister VOOI' Vreemdslingenzaken en Imegl'f1Iif" 
n,'Unen5 de Ministel', 
h"t hÖQfd van de en Naluralisatiedienst (lND), 
namens deze, 

2 



Un'" 

OoorkI9snumltier(s) 

Oatcm 

D03sie,clJr'lrner 

V-nummec 

Uw brief 

Uw kanrnCrK 

~,e\TsH, 

Immigl'atie- tll )Jaturalisatiedienst (IND) 

B~;roe~;ldr€,,,, 

~ 

{3 

A!:I.IT nU, Infcli;n 0900.123 11561 (EUR û,l 0 pOl) 
(w~rkdagen van 9.0D ',ot 1700 'Jllr) 

ra); (070J • 

Ge.achte heer/mevrouw, 

Hierbij deel ik u mee rj~t ik in de zaalc van bovengenoemde cUënt(en) 
tor de conclusie ben gekom<:n óat sprake ió van een schrijnéIl de siruatie in een 
bijzonder onvoorzien geval, waarin ik gebruik kan ma.!<en van de bevoegdheid ex 
«,tikeJ 3.4, derde Hd, Vreemdelingenbesluit 2000, om een verhlijfsvergunnîng regulier 
\loor bepaalde tijd te verlt::ncn, verband houdend met CCD ander verblljfsdoel dan in 
het <"etSte lid van dal artikel of de Vreemdelingencirculaire vermeld. Ik kan echter 
"Iechts van dIe bevoegdheid gebruik maken op een daarroe strekkende aanvraag. 

Teneinde uw diënt(cn) in het bezi.t te kunnen atellen van een verblijfsvergunning 
dient • dienen uw cliënt(en) ZO spoedig mogelljk een afu"1vraag om verlenjng van een 
verblijfsvergunnlng regulier voo, bepaalde tijd, met als doel "verblijf als vl'eemdeling 
in wiens verl;llijf wegens bIjzondere, schrijnende omstandigheden wordt berust" in te 
dienen bij de bmgemeester van zijn"haar*hun woonplaats • . 

ik verzoek u uw cUf.nt(en) zo opocdig mogelijk van her Yon~n$,aande in ken!'\l~ te 
stellen. Het verdient de aanbeveling d~"l~t)ij deze brid te overleggen. 

Na indientng v.:m de aan '1t<1. (a) g(en), en het tonen van de::!:!;.' brief, kan·kunnen de 
verbUjf$vergunning(enJ worden verló<end, mit~ aan de algemene voorvvaarden ts 
voldaan, waaronder het bezit van een geldig document '1001' gJ:ensoverschrijding, 
Daarbij zal ik. gelet op anikeJ 3.71, vierde lid, Vreemdelingenbesluit 2000. het 
Qntbrel~cn van een geldige mvv niet tegenwerpen. He! middelenvereiste wordt 
evl1comin !egengeworpen. 

Voarts kan ik U meedeler'l. dat u van dl.; lëilesverplîchting bent vrijgesLdd op grond 
van ~mikej :3 .34, zesde lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000. 

·Gelet op vOl'enstaande. ga ik ervan uit dat u de lopende procedure(,,) lmrekt. 
Graag ontvang ik d,~anran zo ~pCló!dig mogelijk e~n bevestiging, 

Hoogachtend. 



de Minister voor Vreernde.lingenzaken en lntegratie. 
namenS de Mini"rer, 
het hoofd van de lm.rn.igrarie· en N at,uf8lisatie<licllst, 
namens deze, 

(") 

., 
"" 


