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1.  Inleiding1.  Inleiding1.  Inleiding1.  Inleiding    
Op 27 maart 2007 is werkinstructie 2007/4 in werking getreden. Deze werkinstructie 
was bedoeld voor de periode tot aan het publiceren van de regeling “nalatenschap 
oude Vreemdelingenwet”. Voorts gold deze werkinstructie alleen voor zaken die 
gelabeld waren in het project speciale regeling. Thans zijn de criteria van de speciale 
regeling bekend. Met de publicatie van WBV 2007/11 is werkinstructie 2007/4 komen 
te vervallen.  
 
Deze werkinstructie is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen inzake de 
verwijderbaarheid van vreemdelingen, die mogelijk onder de doelgroep van de  
speciale regeling vallen.  
 
2. Zaken die mogelijk onder de speciale regeling vallen.2. Zaken die mogelijk onder de speciale regeling vallen.2. Zaken die mogelijk onder de speciale regeling vallen.2. Zaken die mogelijk onder de speciale regeling vallen.    
Uitgangspunt bij de beoordeling verwijderbaarheid is het volgende: 
 

• vreemdelingen die voor 1-4-2001 een asielaanvraag hebben ingediend, dan 
wel die zich reeds vóór 1-4-2001 bij de IND of vreemdelingenpolitie hebben 
gemeld voor het indienen van een asielaanvraag zijn nietnietnietniet verwijderbaar, 
tenzij onomstotelijk vaststaat dat zij een gevaar vormen voor de openbare 
orde en nationale veiligheid.  

 
In WBV 22007/11 staat aangegeven hoe het openbare orde criterium en gevaar voor 
nationale veiligheid moet worden toegepast. 
 
Openbare orde criterium 
In afwijking van het beleid in Vc B1/4.4. komt de vreemdeling niet in aanmerking 
voor de verblijfsvergunning op grond van de regeling indien: 

a) wegens misdrijf een veroordeling tot gevangenisstraf heeft plaatsgevonden 
of een vrijheidsbenemende maatregel is opgelegd en het onvoorwaardelijk 
ten uitvoer te leggen gedeelte van de straf(fen) of maatregel(en) in totaal ten 
minste één maand bedraagt; 

b) wegens drugs-, zeden- of geweldsmisdrijf één of meerdere taakstraffen zijn 
opgelegd en dat de vervangende hechtenis van het onvoorwaardelijke ten 
uitvoer te leggen gedeelte daarvan in totaal ten minste één maand bedraagt;   

c) bij beschikking artikel 1F Vluchtelingenverdrag is tegengeworpen; of 
d) de vreemdeling gezinslid is van een vreemdeling aan wie bij beschikking 

artikel 1 Vluchtelingenverdrag is tegengeworpen. 
 
Nationale veiligheid 
De verblijfsvergunning wordt niet verleend indien de vreemdeling een gevaar vormt 
voor de nationale veiligheid. Een strafrechtelijke veroordeling is niet vereist. Wel 
dienen er concrete aanwijzingen te zijn dat de vreemdeling een gevaar vormt voor de 
nationale veiligheid. Hierbij dient in de eerste plaatst gedacht te worden aan een 
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ambtsbericht van de AIVD. Er kan echter ook worden uitgegaan van een 
ambtsbericht van onder andere (buitenlandse ) ministeries of inlichtingendiensten. 
 
Labeling 
Indien na raadpleging in INDIS reeds blijkt dat de vreemdeling  gelabeld is voor de 
speciale regeling is de vreemdeling in beginsel nietnietnietniet verwijderbaar. Alleen als 
onomstotelijk blijkt dat de openbare orde zich daartegen verzet, kan worden 
besloten de vreemdeling wel als verwijderbaar aan te merken.  
 
Indien niet gelabeld, dan wordt  bezien of de vreemdeling voor 1-4-2001 een 
asielaanvraag heeft ingediend/zich heeft gemeld voor het indienen van een 
asielaanvraag. Indien dit het geval is, is de vreemdeling in beginsel niet 
verwijderbaar. Alleen als onomstotelijk blijkt dat de openbare orde zich daartegen 
verzet, kan worden besloten de vreemdeling wel als verwijderbaar aan te merken.  
 
In die gevallen waarin niet onomstotelijk is gebleken dat de vreemdeling een gevaar 
vormt voor de openbare orde dient de beoordeling of de vreemdeling voldoet aan de 
criteria van de speciale regeling te allen tijde plaats te vinden door medewerkers van 
het project speciale regeling. Voor de inhoudelijke beoordeling zal derhalve het 
fysieke dossier naar de betreffende unit moeten worden verzonden. Zolang er geen 
uitsluitsel is gegeven of de vreemdeling mogelijkerwijs onder de speciale regeling zal 
vallen, blijft de vreemdeling niet verwijderbaar. In die gevallen waarin op korte 
termijn uitsluitsel dient te worden gegeven of de vreemdeling onder de speciale 
regeling zal vallen, zal het project speciale regeling dergelijke zaken met de nodige 
voortvarendheid behandelen. 
 
Vreemdelingen die ongewenst  zijn verklaard en die voor 1-4-2001 een asielaanvraag 
hebben ingediend, dan wel die zich voor 1-4-2001 bij de IND of de Vp hebben gemeld. 
Indien een vreemdeling ongewenst is verklaard, wil dit niet zeggen dat deze 
vreemdeling bij voorbaat niet in aanmerking kan komen voor een 
verblijfsvergunning op grond van de regeling. Alleen als onomstotelijk blijkt dat de 
vreemdeling op minder zware gronden dan de gronden van het openbare orde 
criterium inzake de speciale regeling ongewenst vreemdeling is verklaard, is de 
vreemdeling in beginsel nietnietnietniet verwijderbaar.  
 
Alleen als onomstotelijk blijkt dat de vreemdeling op de gronden van het openbare 
orde criterium inzake de speciale regeling of op zwaardere gronden ongewenst 
vreemdeling is verklaard, kan worden besloten om de vreemdeling als verwijderbaar 
aan te merken.  
 
Indien niet onomstotelijk is gebleken dat de vreemdeling ongewenst is verklaard op 
de gronden van het openbare orde criterium inzake de speciale regeling of op 
zwaarder gronden, zal de inhoudelijke beoordeling of de vreemdeling aan de criteria 
van de regeling voldoet te allen tijde plaats dienen te vinden door medewerkers van 
het project speciale regeling. Voor de inhoudelijke beoordeling zal derhalve het 
fysieke dossier naar de betreffende unit moeten worden verzonden. Zolang er geen 
uitsluitsel is gegeven of de vreemdeling mogelijkerwijs onder de speciale regeling zal 
vallen, blijft de vreemdeling niet verwijderbaar.    
    
3. Vreemdelingenbewaring3. Vreemdelingenbewaring3. Vreemdelingenbewaring3. Vreemdelingenbewaring    
Zoals bij punt 2 staat aangegeven zijn vreemdelingen die voor 1-4-2001 een 
asielaanvraag hebben ingediend, dan wel die zich reeds vóór 1-4-2001 bij de IND of 
vreemdelingenpolitie hebben gemeld voor het indienen van een asielaanvraag en die 
geen gevaar vormen voor de openbare orde, niet verwijderbaar. Dit betekent dat de 
Vreemdelingenpolitie (Vp) en de KMar deze vreemdelingen niet in bewaring dienen 
te stellen. De Vp en de KMar zijn hieromtrent door SCV geïnformeerd.  
 
Indien contact wordt opgenomen met de IND met de vraag of een vreemdeling in 
bewaring kan worden gesteld, dient er conform de uitgangspunten van deze 
instructie geadviseerd te worden. 
 

 


