
Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/37)

Besluit van de Staatssecretaris van Justi-
tie van 6 december 2007, nr. 2007/37,
houdende wijziging van de Vreemdelin-
gencirculaire 2000

De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het Vreemdelin-
genbesluit 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 B15/4.1 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

4.1 De verklaring van de werkgever
(bijlage 12a VV)
Slechts werkgevers die in Nederland
gevestigd zijn, kunnen een beroep op de
kennismigrantenregeling doen. De rege-
ling is niet van toepassing op werkge-
vers die in het buitenland gevestigd zijn,
tenzij tevens sprake is van een vestiging
in Nederland. De verklaring dient steeds
door de in Nederland gevestigde werk-
gever te worden ondertekend.
   Om in aanmerking te komen voor de
versnelde procedure voor toelating van
kennismigranten, dient de werkgever
een volledig ingevulde en ondertekende
verklaring (zie bijlage 12a VV) in te
dienen bij de IND. Het gaat hier om de
verklaring, bedoeld in artikel 1d Besluit
uitvoering Wav.
   In deze verklaring geeft de werkgever
garanties met betrekking tot onder meer
de volledigheid van het verzoek om
advies in verband met de afgifte van een
mvv of de aanvraag om een verblijfsver-
gunning die hij ten behoeve van of
namens de kennismigrant indient, het
voldoen aan de voorwaarden voor ver-
blijf als kennismigrant door de vreemde-
ling en het niet ten koste komen van de
Nederlandse Staat van het verblijf van
kennismigranten. Daarnaast neemt de
werkgever de verplichting op zich de
IND te informeren zodra de situatie van
de werknemer zich wijzigt. Doordat de
werkgever een aantal verplichtingen op
zich neemt, wordt de IND in staat
gesteld de aanvragen om verblijf als
kennismigrant via een versnelde proce-
dure af te doen.
   Nu de IND zich verplicht tot een ver-
snelde procedure, is het voor de IND
van belang om vast te stellen of het aan-

nemelijk is dat de werkgever de verplich-
tingen die hij in de verklaring (zie arti-
kel 3.25a VV) aangaat, ook
daadwerkelijk zal (kunnen) nakomen.
Daarom dient de werkgever bij de ver-
klaring steeds de volgende stukken te
overleggen:

een bewijs van inschrijving in het
Handelsregister, niet ouder dan dertig
dagen, verstrekt door de Kamer van
Koophandel dan wel een bewijs waaruit
blijkt dat inschrijving in het Handelsre-
gister niet verplicht is;

(indien van toepassing) een bewijs dat
het een bekostigde of aangewezen
onderwijsinstelling of een van over-
heidswege direct of indirect, geheel of
gedeeltelijk bekostigde of gesubsidieer-
de onderzoeksinstelling betreft;

een verklaring van betalingsgedrag,
afgegeven door de Belastingdienst.

Als de werkgever verzuimt deze stukken
samen met de verklaring te overleggen,
worden deze ten behoeve van een ver-
snelde behandeling van verzoeken om
advies of aanvragen van kennismigran-
ten die de werkgever in dienst wil
nemen, alsnog overgelegd bij het eerste
verzoek om advies in verband met de
afgifte van een mvv of bij de eerste aan-
vraag ter verlening van een verblijfsver-
gunning. De – alsnog – overgelegde
stukken worden bij de beoordeling van
het verzoek om advies of de verblijfs-
aanvraag betrokken.
   Als de stukken niet of niet volledig
zijn overgelegd dan wel de inhoud van
de stukken daartoe aanleiding geeft, kan
de IND nader onderzoek (laten) doen
naar de werkgever. De gebruikelijke
behandeltermijn van twee weken is in
het geval van nader onderzoek niet van
toepassing.
   Van startende ondernemingen kan niet
worden verwacht dat zij een verklaring
omtrent betalingsgedrag, afgegeven
door de Belastingdienst, overleggen,
aangezien het bedrijf nog geen (belas-
ting) verleden in Nederland heeft.
Verblijf als kennismigrant bij startende
ondernemingen is evenwel mogelijk in
de navolgende situaties en onder de
daarbij genoemde voorwaarden. Verblijf
als kennismigrant kan worden toege-
staan bij:

startende vestigingen van bedrijven
die onderdeel vormen van een buiten-
lands bedrijf. Bij de af te geven verkla-
ring in het kader van de kennismigran-
tenregeling dient door het bedrijf tevens
een verklaring van bekendheid te wor-
den overgelegd, afgegeven door de
Directie Buitenlandse Investeringen in

– 

– 

– 

– 

Nederland, onderdeel van het ministerie
van EZ. Deze verklaring wordt door
DBIN uitsluitend afgegeven aan bedrij-
ven die bij Directie Buitenlandse Inves-
teringen in Nederland (voluit) bekend
zijn en die tot vestiging in Nederland
hebben besloten;

zogenaamde technostarters. Het
bedrijf dient aan de hand van het ver-
leende certificaat te tonen dat aan het
bedrijf het Technopartnerlabel is ver-
strekt;

andere startende ondernemingen dan
de bovengenoemde, dan wel bij bedrij-
ven die niet eerder vast personeel in
dienst hebben gehad, en die om die
reden niet aan de hand van bovenstaan-
de bescheiden goed werkgeverschap in
het verleden kunnen aantonen. Het
bedrijf in kwestie moet aan de hand van
bewijsstukken aan kunnen tonen dat de
financiële positie van het bedrijf zoda-
nig is dat de verplichtingen jegens een
vreemdeling die verblijf bij het bedrijf
als kennismigrant heeft en de verplich-
tingen zoals neergelegd in de door de
werkgever af te geven verklaring, zullen
kunnen worden nagekomen.

Bij vreemdelingen die een bedrijf uitoe-
fenen op grond van een verblijfsvergun-
ning voor het verrichten van arbeid als
zelfstandige, kan verblijf als kennismi-
grant worden toegestaan. In het geval
het bedrijf van deze vreemdeling een
startende onderneming is, gelden voor
wat betreft verblijf van vreemdelingen
als kennismigrant bij dat bedrijf, de hier-
boven genoemde voorwaarden die van
toepassing zijn op startende onderne-
mingen.
   De IND verstrekt een negatief advies
aan de werkgever dan wel wijst de aan-
vraag tot het verlenen van een verblijfs-
vergunning af als niet aannemelijk is dat
de werkgever de in de overgelegde ver-
klaring neergelegde verplichtingen zal
(kunnen) nakomen.
   De verklaring kan worden verkregen
via de website van de IND, onder de
kennismigrantenmodule.
   De verklaring dient elektronisch door
de werkgever te worden ingevuld. De
door de werkgever ingevulde en onder-
tekende verklaring (de printversie)
dient, met de hierboven vermelde stuk-
ken, door de werkgever per post te
worden verzonden naar het op de verkla-
ring vermelde adres van de IND.

– 

– 
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Het loket kennis- en arbeidsmigratie van
de IND
Als het loket kennis- en arbeidsmigratie
van de IND de volledig ingevulde en
ondertekende verklaring, vergezeld van
de hierboven genoemde stukken heeft
ontvangen, stuurt het loket de werkge-
ver een ontvangstbevestiging. Als de te
overleggen stukken geheel of gedeelte-
lijk ontbreken, wordt de werkgever erop
gewezen dat de ontbrekende stukken
alsnog in het kader van het eerste ver-
zoek om advies in verband van de afgif-
te van een mvv dan wel de eerste
verblijfsaanvraag dienen te worden
overgelegd. Bij de ontvangstbevestiging
krijgt de werkgever een toegangscode
waarmee hij op de website van de IND
toegang krijgt tot:

het formulier ‘Verzoek om advies
afgifte mvv kennismigrant’;

het aanvraagformulier: ‘Aanvraag ver-
blijfsvergunning kennismigrant’;

het aanvraagformulier: ‘Aanvraag ver-
blijfsvergunning of wijziging beperking
zonder mvv;

het formulier ‘verzoek om advies voor
afgifte van mvv, nareizend gezinslid
kennismigrant’;

het aanvraagformulier ‘verblijfsver-
gunning regulier zonder mvv, nareizend
gezinslid kennismigrant’;

het aanvraagformulier ‘verblijfsver-
gunning regulier met mvv, nareizend
gezinslid kennismigrant’.

B
Paragraaf B15/4.2 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

4.2 Verzoek om advies
De toelatingsprocedure met betrekking
tot kennismigranten is bij uitstek een
referentprocedure.
   Voorafgaande aan de indiening van de
aanvraag om een mvv bij de Nederland-
se diplomatieke of consulaire vertegen-
woordiging in het buitenland dient de
werkgever in Nederland door middel
van het formulier ‘Verzoek om advies in
verband met afgifte mvv kennismigrant’
te verzoeken om een advies in verband
met het voornemen van de kennismi-
grant om een mvv aan te vragen in het
buitenland.

Het verzoek om advies in verband met
afgifte mvv kennismigrant
Het aanvraagformulier ‘Verzoek om
advies in verband met afgifte mvv ken-
nismigrant’ wordt door het hoofd IND
vastgesteld en wordt alleen via de web-
site van de IND (en wel op de kennismi-
grantenmodule) ter beschikking gesteld.
   De werkgever vult het formulier elek-
tronisch in en verzendt het ingevulde en
ondertekende formulier (de printversie),
vergezeld van de vereiste stukken, per
post naar het loket kennis- en arbeidsmi-
gratie van de IND.

– 

– 

– 

– 

– 
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   Indien naar aanleiding van een ver-
zoek van de werkgever door de IND een
positief advies is verstrekt en de ver-
schuldigde leges zijn betaald, kan aan de
vreemdeling in diens land van herkomst
of bestendig verblijf door de Nederland-
se diplomatieke vertegenwoordiging een
mvv worden afgegeven. Het doen van
een mvv-aanvraag zonder dat daar een
verzoek om adviesprocedure aan vooraf
is gegaan, ligt, gelet op het feit dat de
toelatingsprocedure bij beoogd verblijf
als kennismigrant bij uitstek een refe-
rentprocedure is, niet in de rede. Vreem-
delingen die zonder voorafgaande
referentprocedure een mvv-aanvraag
voor verblijf als kennismigrant willen
indienen op een Nederlandse diploma-
tieke vertegenwoordiging in het buiten-
land, worden er door de vertegenwoordi-
ging op gewezen dat het de voorkeur
verdient dat de werkgever bij wie zij
verblijf als kennismigrant beogen, een
verzoek om advies ter verlening van een
mvv aan de vreemdeling indient. Dat
leidt slechts uitzondering wanneer in het
kader van een door de werkgever gestart
verzoek om adviesprocedure negatief
door de IND is geadviseerd. De streef-
termijn van twee weken is niet van
toepassing op deze aanvragen.

Gezinsleden
De werkgever kan namens de gezinsle-
den, te weten de echtgeno(o)te of (gere-
gistreerd) partner van de vreemdeling
die verblijf als kennismigrant beoogt, en
hun minderjarige kinderen, verzoeken
om afgifte van een mvv aan de gezinsle-
den. De algemene bepalingen, uitgezon-
derd de middelen van bestaan, van de
hoofdstukken B1 en B2 van de Vreemde-
lingencirculaire 2000 zijn van toepas-
sing, tenzij navolgend anders is bepaald
   De werkgever kan namens de gezins-
leden te weten de echtgeno(o)te of
(geregistreerd) partner van de kennismi-
grant en hun minderjarige kinderen, die
verblijf in Nederland bij de kennismi-
grant beogen, verzoeken om afgifte van
een mvv. In het geval de gezinsleden
tegelijkertijd met de kennismigrant een
verzoek om advies doen, dient gebruik
gemaakt te worden van het formulier
‘Verzoek om advies in verband met
afgifte mvv kennismigrant’. In het geval
voor de gezinsleden niet gelijktijdig met
de kennismigrant een verzoek om advies
wordt ingediend, dient gebruik gemaakt
te worden van de formulieren voor
nareizende gezinsleden. De werkgever
kan alleen ten behoeve van de echtgeno
(o)t(e) of (geregistreerde) partner, als-
mede ten behoeve van de minderjarige
kinderen die feitelijk behoren tot het
gezin, een verzoek om advies indienen.
De algemene bepalingen, uitgezonderd
de middelen van bestaan, van B1/4 en
B2/2. B2/4 en B2/5 zijn van toepassing,
tenzij navolgend anders is bepaald.

C
Paragraaf B15/4.3 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

4.3 Aanvraag om een verblijfsvergun-
ning
De aanvraag tot verlening van een ver-
blijfsvergunning als kennismigrant
wordt door de vreemdeling in persoon
dan wel schriftelijk, al of niet door tus-
senkomst van de werkgever, ingediend
bij het Loket kennis- en arbeidsmigratie
van de IND, en wel door middel van een
aanvraagformulier:

aanvraag verblijfsvergunning kennis-
migrant of wijziging beperking zonder
mvv (zie bijlage 13, onder b, VV); of

aanvraag verblijfsvergunning kennis-
migrant met mvv (zie bijlage 13b VV).

Het verkrijgen van het aanvraagformulier
   Het aanvraagformulier kan worden
verkregen via de website van de IND,
en wel op de kennismigrantenmodule.
Het aanvraagformulier dient elektro-
nisch te worden ingevuld.
   De werkgever dient het ingevulde en
door de kennismigrant ondertekende
aanvraagformulier (de printversie), ver-
gezeld met de vereiste stukken, per post
te verzenden naar het Loket kennis- en
arbeidsmigratie van de IND.
   Als de vreemdeling die verblijf als
kennismigrant beoogt, de aanvraag per-
soonlijk wil indienen bij het Loket
kennis- en arbeidsmigratie van de IND,
maakt hij daartoe een afspraak met het
loket.

Gezinsleden
De werkgever of de vreemdeling die
verblijf als kennismigrant beoogt, kan
met een aanvraagformulier ter verlening
van een verblijfsvergunning voor een
kennismigrant, tevens tegelijkertijd een
aanvraag doen voor de meegereisde
echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) part-
ner en de minderjarige kinderen. Het
aanvraagformulier wordt zowel door de
vreemdeling die verblijf als kennismi-
grant beoogt als door de gezinsleden
ondertekend.
   Als de gezinsleden nareizen nadat de
vreemdeling die verblijf als kennismi-
grant beoogt een aanvraag heeft inge-
diend, doen deze gezinsleden, zijnde de
echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) part-
ner en de minderjarige kinderen, met het
daarvoor bestemde aanvraagformulier
ter verlening van een verblijfsvergun-
ning regulier voor nareizende gezinsle-
den, een aanvraag. Voor de behandeling
van alle aanvragen van gezinsleden van
kennismigranten geldt een streeftermijn
van twee weken. Daarbij is de IND
afhankelijk van buiten de IND gelegen
procedures, zoals de verplichte inschrij-
ving van het huwelijk in de GBA, die
moeten zijn afgerond voordat de IND
een beslissing kan nemen op de aanvraag.

– 

– 
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Wijziging beperking
De beslistermijn van twee weken is
tevens van toepassing op aanvragen om
wijziging van de beperking waaronder
eerder een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd is verleend in de
beperking ‘verblijf als kennismigrant’.
Hierbij kan worden gedacht aan het
geval dat een vreemdeling die in het
bezit is van een verblijfsvergunning
onder de beperking ‘arbeid in loon-
dienst’, deze beperking wil wijzigen in
de beperking ‘verblijf als kennismigrant’.

D
Paragraaf B15/7 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

7 Beperkingen, arbeidsmarktaanteke-
ningen en voorschriften

Beperking
Indien aan de voorwaarden van het
bepaalde in dit hoofdstuk wordt vol-
daan, wordt aan de vreemdeling op
grond van artikel 3.4, eerste lid, onder y,
Vb een verblijfsvergunning verleend
onder de beperking ‘verblijf als kennis-
migrant’.

Arbeidsmarktaantekening
Op het verblijfsdocument wordt de aan-
tekening geplaatst: ‘TWV niet vereist.
Andere arbeid niet toegestaan.
   De arbeidsmarktaantekening ‘TWV
niet vereist. Andere arbeid niet toege-
staan’ houdt in dat een vreemdeling, die
in het bezit is van een verblijfsvergun-
ning als kennismigrant, uitsluitend
arbeid als kennismigrant mag verrichten.
   In het geval de kennismigrant drie
onafgebroken jaren in het bezit is
geweest van een verblijfsvergunning als
kennismigrant en hij daarna wijziging
van de beperking in arbeid in loondienst
aanvraagt, krijgt hij de arbeidsmarktaan-
tekening ‘Arbeid vrij toegestaan; TWV
niet vereist’.

Gezinsleden
De verblijfsvergunning aan echtgeno(o)t
(e) of geregistreerd partner wordt ver-
leend onder de beperking ‘verblijf bij
echtgeno(o)t(e)/geregistreerd)partner/
ouder (naam). Arbeid vrij toegestaan.
TWV niet vereist’. De verblijfsvergun-
ning aan minderjarige kinderen wordt
verleend onder de beperking ‘gezinsher-
eniging bij (naam ouder(s)). Arbeid vrij
toegestaan. TWV niet vereist’.

Voorschriften
Aan de afgifte van de verblijfsvergun-
ning wordt het voorschrift verbonden de
verplichting voldoende verzekerd te zijn
tegen ziektekosten met inbegrip van de
kosten verbonden aan opname en ver-
pleging in een sanatorium of een psychi-
atrische inrichting.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de
Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 december 2007.
De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze:
de directeur-generaal Wetgeving 
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.

Toelichting

Algemeen
Bij de beantwoording van de Kamervra-
gen van de leden Dijsselbloem en Meij-
er (PvdA) van 9 november 2006 (nr.
206070820) over de verblijfsprocedure
van kennismigranten, heeft de toenmali-
ge Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie aangegeven dat zij het

voornemen had om het in de zomer van
2007 voor nareizende gezinsleden van
kennismigranten mogelijk te maken aan-
vragen om verblijfsvergunningen in te
dienen bij het IND-loket Kennis- en
Arbeidsmigratie.
   Door middel van dit Wijzigingsbesluit
Vreemdelingencirculaire wordt geregeld
dat de echtgenoten en (geregistreerde)
partners van kennismigranten alsmede
hun minderjarige kinderen, ook wanneer
zij later inreizen dan de kennismigrant,
bij het IND-loket Kennis- en Arbeidsmi-
gratie een aanvraag om een verblijfsdo-
cument kunnen indienen. De daartoe
bestemde aanvraagformulieren zijn, net
als de overige aanvraagformulieren voor
verblijf als kennismigrant, beschikbaar
op de kennismigrantenmodule van de
website van de Immigratie- en Naturali-
satiedienst. Aanvragen van nareizende
gezinsleden van kennismigranten zullen
hierdoor sneller worden afgedaan. In
navolging van aanvragen van meerei-
zende gezinsleden geldt nu ook voor de
behandeling van aanvragen van narei-
zende gezinsleden een streeftermijn van
twee weken. Ook ten aanzien van aan-
vragen tot wijziging van de beperking
die bij het loket Kennis- en Arbeidsmi-
gratie van de immigratie- en Naturalisa-
tiedienst dienen te worden ingediend,
geldt dat hierop de streeftermijn van
twee weken van toepassing is.

Artikelsgewijs

D
De wijziging betreft een redactionele
verbetering.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze:
de directeur-generaal Wetgeving 
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.
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