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Onderwerp In Nederland geboren kinderen uit ouders in asielprocedure 

 
 
 
1. Inleiding 
In de Vreemdelingencirculaire in C2/6.1 (zoals gewijzigd per TBV 2002/56 van 22 november 2002, en per 
WBV 2005/27) staat onder andere de procedure beschreven voor in Nederland geboren kinderen, van 
wie de ouders nog een asielprocedure doorlopen. 
Binnen het proces asiel zijn regelmatig vragen gerezen over de uitvoering van dit beleidsonderdeel. Het 
is de bedoeling van deze werkinstructie om de bestaande onduidelijkheid op te heffen.  
 
Deze werkinstructie is eerder aangepast om aan te sluiten bij de beleidswijziging (geaccordeerde nota 
DSUB aan HIND, IND-UIT 07-617, d.d. 14 juni 2007) die heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een 
uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State inzake Fiseha d.d. 30 augustus 2006 
(ABRS 200602223/1). 

 
2. De verklaring, model k van bijlage 13 VV 
 
 2.1  Wanneer kan deze verklaring gebruikt worden 
Indien in Nederland een kind wordt geboren terwijl de ouder nog een asielprocedure doorloopt waarin 
nog een beslissing in eerste aanleg genomen dient te worden, kan namens het kind het formulier 
“Verklaring om een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 
28 van de Vreemdelingenwet 2000 tevens geldig te verklaren voor een (de) hier te lande geboren 
kind(eren)” worden ondertekend, zie bijlage 13 van het Voorschrift Vreemdelingen, model k (voormalig  
model M35-K en hier verder genoemd “model k van bijlage 13 VV”). Dit betekent dat het formulier 
alleen ondertekend kan worden wanneer de ouder nog in een asielprocedure zit en de ouder nog geen 
beschikking heeft gehad óf de beschikking door de rechter is vernietigd of door 
Procesvertegenwoordiging ingetrokken. In alle andere gevallen is het niet mogelijk om het kind middels 
een model k van bijlage 13 VV mee nemen in de asielbeschikking van de ouder(s) en dient dus voor het 
kind een reguliere aanvraag te worden ingediend, om het verblijfsrecht van dit kind in Nederland te 
regelen. Het model k van bijlage 13 VV is dus niet bedoeld voor vreemdelingen die verwikkeld zijn in 
een reguliere procedure of aan wie een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd is verleend, ook 
niet indien deze ambtshalve tijdens een asielprocedure is verleend.  
 
Indien aan een asielzoeker een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd is verleend, terwijl hij/zij 
tegelijkertijd nog een asielprocedure doorloopt waarin nog (dan wel opnieuw) een beschikking dient te 
worden geslagen, dan kan ervoor gekozen worden om voor het kind lopende de asielprocedure het 
model k van bijlage 13 VV te laten ondertekenen. Op het moment dat er alsnog een verblijfsvergunning 
asiel voor bepaalde tijd aan de ouder wordt verleend, komt het in Nederland geboren kind ook in 
aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Indien echter de asielaanvraag van de 
ouder is afgewezen maar de ouder nog niet is uitgeprocedeerd, zal alsnog voor het in Nederland 
geboren kind een reguliere aanvraag moeten worden ingediend.  
 
 



 

 

 
l voor bepaalde tijd. In deze gevallen 

 
er 

een 

lprocedure van hun ouder(s) dient derhalve een reguliere verblijfsvergunning te 
orden aangevraagd.  

e (opnieuw) 

del 

nning asiel tevens geldig verklaard voor het in Nederland geboren kind (Vc C2/6.1 en 
11/1.1.3).  

 de 
t is en blijft immers de verantwoordelijkheid van de 

uder zelf om een verklaring te ondertekenen. 

pie 
ind in de GBA - zo spoedig mogelijk door naar de IND-locatie waar de 

aanvraag in behandeling is.  

r 
it BVV 

 De gegevens kunnen worden ontleend aan de 
schrijving in de GBA door de gemeente. 

De werk ijze voor het opvoeren van het model k van bijlage 13 VV staat beschreven in bijlage 1. 

erland geboren kind. Dat kan in verschillende fasen van de 
rocedure verschillende gevolgen hebben. 

 
 

erbij bijvoorbeeld aan een beroep op een dreigende besnijdenis van het in Nederland geboren 
kind. 

de inwilliging 

t de beschikking is gericht aan de ouder, mede 
n behoeve van de minderjarige kinderen.  

 
Aangezien een model k van bijlage 13 VV altijd gekoppeld moet kunnen worden aan een asielaanvraag 
van de ouder waarop nog (dan wel opnieuw) beslist dient te worden, is het - zoals neergelegd in Vc 
C2/6.1 - niet langer mogelijk een model k van bijlage 13 VV te laten ondertekenen op het moment dat
de ouder in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning asie
moet voor het kind een reguliere aanvraag ingediend worden.  
Als gevolg van een beleidswijziging naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van
de Raad van State inzake Fiseha d.d. 30 augustus 2006 (ABRS 200602223/1) is het eveneens niet lang
mogelijk de kring van personen hangende de beroepsfase door middel van ondertekening van 
model k van bijlage 13 VV uit te breiden. Ook voor kinderen die geboren worden hangende de 
beroepsfase van de asie
w
 
2.2 Verklaring model k van bijlage 13 vv van het COA 
Voor kinderen die in Nederland zijn geboren terwijl één van de ouders in een asielprocedur
wacht op een beslissing in eerste aanleg, wordt zo snel mogelijk na de inschrijving van het 
desbetreffende kind in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) onder overlegging van een (kopie 
van) de geboorteakte bij de COA locatie waar de ouders zijn geregistreerd  , een verklaring door mid
van het model k van bijlage 13 VV ondertekend. Hiermee wordt de aanvraag van de ouder om een 
verblijfsvergu
C
 
Vorenstaande houdt in dat de ouder van het kind zelf verantwoordelijk is voor het ondertekenen van de 
verklaring. Indien een IND-medewerker in een nog lopende asielprocedure waarin op de asielaanvraag 
nog (dan wel opnieuw) moet worden beslist, constateert dat in Nederland een kind is geboren, kan de 
IND-medewerker de ouder of diens gemachtigde wijzen op de mogelijkheid tot het ondertekenen van 
een verklaring bij het COA. Het is niet de bedoeling dat het COA rechtstreeks wordt geïnstrueerd om
ouder een verklaring te laten ondertekenen. He
o
 
Na ontvangst van de verklaring (model k van bijlage 13 VV) stuurt het COA deze - samen met een (ko
van) de inschrijving van het k

 
3. Opvoer van de verklaring 
Het model k van bijlage 13 VV komt binnen bij een postkamer op een IND-locatie. Op basis van de 
dossierlocatie wordt het model k van bijlage 13 VV doorgezonden naar de verantwoordelijke unit. Doo
de ULAD van die locatie wordt na ontvangst van de verklaring het V-nummer gekopieerd vanu
naar INDIS en wordt de verklaring opgevoerd.
in
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4. Beoordeling van de verklaring 
Het ondertekenen van het model k van bijlage 13 VV betekent dat de asielprocedure van de ouder(s) 
mede geldig wordt gemaakt voor het in Ned
p
 
In beginsel houdt het ondertekenen van dit model in dat er geen aparte inhoudelijke beslissing voor dit 
kind hoeft plaats te vinden. Wel kan het voorkomen dat bij de aanvraag feiten worden aangedragen die
aanleiding kunnen geven tot een verdere inhoudelijke beoordeling specifiek voor het kind. Te denken
valt hi

 
4.1 Inwilliging 
Wanneer een asielverzoek van een ouder inwilligbaar is, wordt in de beschikking naast 
van de ouder een aparte vermelding opgenomen voor het in Nederland geboren kind. 
Onder onderwerp van de beschikking komt te staan da
te



 

met de ouder meegereisde kinderen of de vóór de asielaanvraag van de 
ten 

 verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd van het in Nederland 
eboren kind een andere ingangsdatum en mogelijk geldigheidsduur kent dan die van de ouder. Zie 

2. 

neer aan 
erste lid, 

et 

or 

n onder b, Vreemdelingenwet 2000 en kunnen de ouders eveneens in aanmerking komen voor een 
b, Vreemdelingenwet 2000. 

oor bepaalde tijd wordt bepaald door de 
epaalt 

óór de namens het kind 

egrond beroep of intrekking van de beschikking) terugkomen van de 
echtbank zal bij een inwilliging goed opgelet moeten worden op bestaande procedures van in 

t kan het kind zonder meer worden toegevoegd 
an de procedure van de ouder. In het voornemen/de beschikking van de ouder wordt dan opgenomen 

 van de eerdere beschikking door 
e rechtbank of een intrekking door het Proces Procesvertegenwoordiging. In dat geval dient wel eerst 

                                                          

 

 
 
 
Onder besluit van de beschikking wordt de inwilliging van de asielaanvraag van de ouder  vermeld 
evenals de inwilliging van de 
ouder in Nederland geboren kinderen. De  asielaanvraag van de ouder(s) is immers ook al gedaan 
behoeve van deze kinderen. 
In het besluit wordt apart vermeld dat de aanvraag van het in Nederland geboren kind ook wordt 
ingewilligd. Reden hiervoor is dat de
g
verder de paragrafen 4.1.1 en 4.1.
 
4.1.1 De verblijfsvergunning 
In beginsel zal aan het kind een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd worden verleend op grond 
van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder e, Vreemdelingenwet 2000. Dat is niet het geval wan
de ouder een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is verleend op grond van artikel 29, e
aanhef en onder d, Vreemdelingenwet 2000. Het kind komt dan ook voor deze vergunning in 
aanmerking. Dit houdt derhalve ook in, dat indien de ouder vanwege bijvoorbeeld criminele 
antecedenten niet in het bezit wordt gesteld van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, h
kind toch in aanmerking kan komen voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van 
artikel 29, eerste lid, aanhef en onder d, Vreemdelingenwet 2000. Dit vloeit voort uit de verplichte 
toetsvolgorde in asiel1. Indien het kind vanwege risico op vrouwenbesnijdenis in aanmerking komt vo
een verblijfsvergunning asiel, wordt de aanvraag ingewilligd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef 
e
verblijfsvergunning asiel op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder 
 
4.1.2 Ingangsdatum en geldigheidsduur van een te verlenen vergunning 
De ingangsdatum van de te verlenen verblijfsvergunning asiel v
datum waarop het verzoek voor het in Nederland geboren kind is ondertekend. Deze datum b
tevens of de vergunning  wordt verleend voor 3 of voor 5 jaar2. 
De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd kan dus niet ingaan v
ondertekende verklaring3. Gevolg hiervan is dat de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel 
voor bepaalde tijd van ouder en kind van elkaar zullen verschillen.  
Met name bij dossiers die (na g
r
Nederland geboren kinderen. 
 
4.2 Voornemen/beschikking 
Op het moment dat nog geen voornemen is uitgebrach
a
dat dit mede ten behoeve van het minderjarig kind is. 
 
Dit kan zowel in een eerste voornemen of in een eerste aanleg beschikking. Het kind kan eveneens in 
het voornemen/de beschikking worden ingevoegd na een vernietiging
d
het model k van bijlage 13 VV door de ouder te worden ondertekend.  
 

 
1 Indien de ouder per datum aanvraag een verblijfsvergunning krijgt op één der gronden van artikel 29, eerste lid,onder 

 

begrepen het model k van bijlage 13 VV) is ingediend voor 1 september 2004 dan 

r 

tijd kan al helemaal niet worden verleend voor de geboortedatum van het 

a-c, Vreemdelingenwet, dan kan het kind vanwege de toetsingsvolgorde in aanmerking komen voor een 
verblijfsvergunning op grond van artikel 29, eerste lid, onder d, Vreemdelingenwet, op het moment dat een categoriaal 
beschermingsbeleid van latere datum is dan het model k van bijlage 13 VV. De ingangsdatum is dan wél op het moment
dat het kind reeds eerder heeft voldaan aan de voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning op grond van 
art. 29 eerste lid en onder e Vw.  
2 Indien een aanvraag (daaronder 
kent de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd een geldigheidsduur van 3 jaar. Indien een aanvraag (daaronder 
begrepen het model k van bijlage 13 VV) is ingediend na 1 september 2004 dan kent de verblijfsvergunning asiel voo
bepaalde tijd een geldigheidsduur van 5 jaar. 
3 Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde 
kind. INDIS en GBA zullen dat niet kunnen verwerken. 



 

 

ijvoorbeeld in het geval dat het kind vanwege risico op vrouwenbesnijdenis in aanmerking komt voor 
rgunning asiel op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b Vreemdelingenwet 
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t voor dit kind een reguliere 
anvraag te worden ingediend. In het kader van de klantvriendelijkheid is binnen de Regeling 

or deze aanvraag niet door de vreemdeling 

V ten onrechte ondertekend 
oals in paragraaf 2.1 al aangegeven mag een model k van bijlage 13 VV alleen worden ondertekend, op 

eschikking 
 

it de praktijk is gebleken dat soms toch het model k van bijlage 13 VV ten onrechte wordt 

an 
 VV bericht dat – en waarom - aan het door haar/hem ingediende verzoek niet 

  
 

 

dien door de ouder of diens gemachtigde een bezwaarschrift wordt ingediend tegen een dergelijke 

. 
 

oet ook opgevoerd worden in INDIS.  
 “Niet-

automatiseerd een uitnodiging krijgen om een verblijfsvergunning asiel voor 

dan die 
r.  

Hier moet bij de behandeling van aanvragen om een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd 
goed op worden gelet omdat het niet ondenkbeeldig is dat door de ouder tegelijk ook een aanvraag om 
een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd voor het in Nederland geboren kind wordt 
ingediend. 

Wanneer vóór het uitbrengen van de beschikking een model k van bijlage 13 VV van de VP binnenkomt, 
zal wel bezien moeten worden of de geboorte van het kind aanleiding geeft tot een heroverweging van 
het voornemen/de beschikking van de ouder.  
 
B
een verblijfsve
2000, kunnen de ouders eveneens in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel op gron
van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b Vreemdelingenwet 2000. 
 
4.3 Beroep  
Ingevolge de uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State inzake Fiseha d.d. 30 
augustus 2006 (ABRS 200602223/1) en de beleidswijziging die naar aanleiding van deze uitspraak is 
doorgevoerd, is het niet langer mogelijk de kring van personen hangende de beroepsfase na een 
negatieve beslissing op de asielaanvraag van de ouder(s) uit te breiden. Dit betekent dat in deze
van de procedure het kind niet meer middels ondertekening van een model k van bijlage 13 VV kan 
worden toegevoegd aan de asielbeslissing van de ouders. Indien de ouders het verblijfsrecht van een 
kind dat in deze fase van de procedure wordt geboren, willen regelen, dien
a
verstrekkingen asielzoekers (RVA) voorzien dat de leges vo
zelf, maar door het COA worden vergoed. Het kind krijgt tevens opvang bij de ouder(s) in het kader van 
de RVA. Dit recht op opvang eindigt gelijktijdig met dat van de ouder(s).  
 
5. Model k van bijlage 13 V
Z
het moment dat de ouder een asielprocedure doorloopt waarin nog dan wel opnieuw een b
dient te worden geslagen. Dat houdt dus in dat in alle andere gevallen geen model k van bijlage 13 VV
mag worden ondertekend.  
 
U
ondertekend. De behandeling van het model k van bijlage 13 VV hoort thuis binnen het proces Asiel, 
ook als dit model ten onrechte is ondertekend. Hieronder wordt uiteengezet hoe in die gevallen te 
handelen. 
 
Indien ten onrechte een model k van bijlage 13 VV wordt ondertekend, wordt aan de ondertekenaar v
het model k van bijlage 13
tegemoet kan worden gekomen en dat er voor het kind een reguliere aanvraag kan worden ingediend.
In de brief van de IND wordt geen rechtsmiddelenclausule opgenomen. Het kind verkrijgt met het ten
onrechte ondertekenen van een model k van bijlage 13 VV ook geen rechtmatig verblijf. Zie voor een
voorbeeldbrief  bijlage 2. 
In
brief, dan is aan een dergelijk bezwaar geen schorsende werking verbonden. Het bezwaarschrift kan 
vervolgens niet-ontvankelijk worden verklaard omdat de onderliggende reactie van de IND niet als 
besluit wordt aangemerkt. Zie voor een voorbeeldbeschikking bijlage 3

Een model k van bijlage 13 VV dat ten onrechte is ondertekend, m
Zie hiervoor paragraaf 3 van deze werkinstructie. De procedure wordt afgesloten middels een
inhoudelijke Afdoening” onder de vermelding “Buiten behandeling”. 

 
6. De aanvraag verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd  
De ouder zal ge
onbepaalde tijd aan te vragen voor zichzelf en de kinderen die gelijktijdig een verblijfsvergunning 
hebben gehad. Het in Nederland geboren kind zal hier niet bij vermeld worden. De verblijfsvergunning 
van dit kind heeft immers een andere ingangsdatum en mogelijk een andere geldigheidsduur 
van de oude



 

 

BIJLAGE 1: 
 
Indien er een model k van bijlage 13 VV opgevoerd moet worden, ga je als volgt te werk: 
 
• Controleer eerst of het kind is opgevoerd. Het poststuk/de procedure moet immers 

gekoppeld worden aan het kind. 
• Zoek in basisregistratie in BVV aan de hand van het v-nummer van het kind wat het 

(tijdelijke) dossiernummer van het kind is. Dit staat geboekt op de (fictieve) unit 1ZZ. 
Noteer voor jezelf het dossiernummer van het kind (dit kan overigens een heel vreemd 
nummer zijn). 

• Ga terug naar identificeren persoon en draag het dossier van het kind over aan de unit waar 
ook het dossier van de ouders/ moeder onder valt (overdragen van 1ZZ naar bijv. 3AF).: 
identificeren persoon; selecteer persoon; dossier; verblijf; overdracht typ nieuwe unit in 
(bijv. AF). Bevestig met F1. Ga naar verzenden/ontvangen dossier en ontvang het dossier 
ook weer. 

• Ga naar het VS hoofdmenu en ga naar: kopiëren persoon. Typ het v-nummer van het kind 
in. Indis vraagt of je het wilt kopiëren naar een bestaand dossier. Kies ja en typ het 
dossiernummer van de ouders/ moeder in. Bij F1 wordt het oude dossiernummer van kind 
automatisch verwijderd. Controleer in basisregistratie of het kind inderdaad in Indis bij de 
ouders/ moeder in het dossier staat. 

• Voordat je verdergaat controleer eerst de verblijfsgegevens van het COA en de datum van 
vestiging van betrokkene alvorens de asielprocedure op te voeren. 

• Check eerst nog in de intake van de ouders/ moeder de onderstaande gegevens, want die 
moet je bij het kind ook invullen (dit kan in principe zonder dossier; in Indis kun je dit zien 
bij raadpleeg procedure; intake): 

ambtenaar: zie eerste gehoor aangever (moeder) 
taal:  idem 
intake m.b.v.: idem 

 
 
 
Basisregistratie (VS): 
 
Kies voor Post 
Vervolgens Registratie PPP 
Alt M (meer), dossiernummer F1; 
Alt M (markeer) alt K (koppel), alt P (postregistratie); 
Alt N (nieuw), Datum dagtekening (= datum model k van bijlage 13 VV), Datum ontvangst 
IND;  
Soort afzender = KC, Afzender = plaats KC, Soort post = model k van bijlage 13 VV;  
Referentie afzender = V-nummer invullen, ontvangstbevestiging = 999 F1;  
 
Kies voor een procedure opstarten: Ja; F1 



 

 
Vervolgens datum:  datum model k van bijlage 13 VV 
Code Intake:  50 (Verkorte Intake) 
Soort aanvraag:  60 (VVA-bep) 
Intake IDEA: Ja (Dit wordt niet gedaan maar hiermee sla je alle vragen over 

die je normaal gesproken moet beantwoorden. Je voorkomt 
hiermee het moeten ingeven van niet gebeurde zaken als 1e 
gehoor, datum inreis etc.) 

Betrokken instantie: HPP en ook plaats ingeven (Deze is te vinden met F2) 
Alles bevestigen met F1 
 

 

 

Als je het model k van bijlage 13 VV hebt opgevoerd en je Idea op JA hebt gezet ga je als volgt 
te werk: 



 

VS)

 

 
Ga naar: Basisregistratie (  

mer Geef het dossiernum
Selecteer het kind 
Ga vervolgens naar Proc. info 
Kies voor Wijzig - basisregistratie 

n F1 
Kies wederom voor Wijzig 
Verander Idea naar: Nee
Dan Intake aanklikken 
gegevens m.b.t. intake “ga naar” aanklikken 
datum intake: datum opvoeren model k van bijlage 13 VV (onderaan op model k van bijlage 13 

 zie eerste gehoor aangever (moeder) 

e: idem bv Zevenaar 
1,  Einde 

 Werkaanbod

VV) 
ambtenaar:
taal: idem 
intake m.b.v.: idem 
instantie: idem (bv AC) 
plaats intak
F
 
Ga vervolgens naar WFM , 

 van het Kind 

vandaag model k van bijlage 13 VV  
n: overig (223) 

raag: Bent u klaar met registreren van gehoren?  Kies voor: Ja! 
inde  

voercontrole laten uitvoeren! Daarna kan het dossier weer retour naar de medewerker. 

Kies voor Toedelen 
Geef dossiernummer en klik op zoek 
Selecteer de procedure
Ga nu naar Uitvoeren 
Kies voor VS Muteer 
muteer: nader gehoor  
sla verder alle velden over tot: 
niet gehoord: datum 
rede
F1 
Bij de v
E
 
In
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), 
  
 
Ontworpen door: Tel. KmrNo. datum uitgaande brief: 

 

 
 

BIJLAGE 2 
 
(CONCEPT) MINUUT MINISTERIE VAN JUSTITIE           
 

 

   

Ondertekenaar: 
 

Tel. 
* 

KmrNo. 
* 

o. :  
mer :  

dossiern
V-num

Paraaf in hiërarchische lijn eindp. TVC exped. 
      

[ * ]   informatiekopie [   ]  dagkopie [ * ]   visie vooraf/achteraf 
brfnr naam rnr  rnr ar. .d. km naam km p d

1. *     * * 1. * *   

2.   2.    

3.      3. 

meez : endennaam vreemdeling :  
 
geboortedatum :  
 
nationaliteit :  

bij 
bij [ * ] 

[ * ] zie form. P en A 67 
 

bij [   ]  
[ * ]  

Overige aanwijzingen :  

onderwerp :  brief inzake model k van bijlage 13 VV (verklaring om de asielprocedure van de 
et in Nederland geboren kind): aan verzoek kan niet worden 

tegemoetgekomen 
ouder mede geldig te verklaren voor h

Toelichting 

 Nu op de asielaanvraag van ouder reeds is beslist   

an aan het verzoek om het kind op te nemen in de procedure van de ouder niet meer tegemoet worden 
 op de asielaanvraag van de ouder (al dan niet onherroepelijk) beslist.  

een bezwaarclausule 

  
  

 

:   
 

*
*Nu ouder in het bezit is gesteld van een vva bep* in het bezit is gesteld van een reguliere vergunning  
 
k
gekomen. Immers er is al
 
G
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
 

 

te worden ingediend om een verblijfsvergunning regulier op het gemeentehuis van de
gemeente waarin u woonachtig bent. 

 

mmigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

Postadres Postbus  
 
Adres aanvrager model k bijlage 13 VV en/of Nidos 1 (EUR 0,10 p.m.) 

(werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) 

Fax (073) 644.31.99 

Internet www.ind.nl 

Dossiernummer

V-nummer

Betreft

eboren op * 

ing om een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als 
edoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 tevens geldig te verklaren voor 

g asiel voor bepaalde tijd van *u *de ouder.  

at de *Rechtbank *Raad van 
tate op * uitspraak heeft gedaan. Geconstateerd wordt dat *u * naam ouder is 

an deze reeds afgesloten procedure ook niet 
eer mede geldig gemaakt worden voor het kind. In deze gevallen dient een aanvraag 

 

 
 

Ministerie van Justitie 
 
I
 
 
 
 
 
 

Bezoekadres 

 

Infolijn 0900-123456

 
 
 
 

Unit  
Datum  

 
 
 
g
nationaliteit: * 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op *datum is door * u ten behoeve van uw *zoon *dochter, genaamd *, een 
‘verklar
b
een hier te lande geboren kind’, ingediend bij de korpschef van regionaal politiekorps 
* te *. 
 
Het is echter niet mogelijk om uw *dochter *zoon mee te nemen in de aanvraag voor 
verlening van een verblijfsvergunnin
 
Optie: Verklaring Model k van bijlage 13 VV ondertekend nadat 
ouder uitgeprocedeerd was 
* Deze aanvraag is immers onherroepelijk afgewezen nad
S
uitgeprocedeerd. Reeds hierdoor kan aan uw verzoek om uw asielprocedure mede 
geldig te maken voor * niet tegemoet worden gekomen. 
 
Optie: Verklaring Model k van bijlage 13 VV ondertekend nadat 
aan ouder al een asielstatus is verleend 
* Gebleken is dat *uw zoon*dochter*het kind van uw cliënt is geboren, nadat aan 
u*uw cliënt een verblijfsvergunning asiel is verleend. Nu aan u*uw cliënt  reeds een 
verblijfsvergunning asiel is verleend, k
m
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ns 
schikking 

en gekomen 

n verblijfsvergunning regulier 
anvraag zijn leges 

aar mogelijkerwijs kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van 
contactpersoon bij het COA. 

 Staatssecretaris van Justitie, 

 de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), 
amens deze, 

 
edewerker 

 
Optie: Verklaring model k van bijlage 13 VV ondertekend tijde
asielprocedure ouder, maar ouder heeft reeds een asielbe
gehad  
* Deze aanvraag is immers reeds afgewezen. Reeds hierdoor kan aan uw verzoek om 
uw asielprocedure mede geldig te maken voor * niet tegemoet word
ongeacht het feit dat uw aanvraag nog niet onherroepelijk is geworden. 
 
Optie: Verklaring Model k van bijlage 13 VV ondertekend, terwijl 
ouder al asiel- of reguliere verblijfsvergunning heeft 
* Immers, gebleken is dat *u *naam moeder reeds in het bezit bent van een 

erblijfsvergunning *asiel *regulier.  v
U kunt ten behoeve van * een aanvraag indienen om ee

e waarin u woonachtig bent. Voor deze abij de gemeent
erschuldigd, mv

deze leges. Raadpleeg hiervoor uw 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Hoogachtend, 
 
de
namens deze, 

et hoofd vanh
n
 
*
M
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inisterie van Justitie     

 

 

Infolijn 0900-1234561 (EUR 0,10 p.m.) 
(werkdagen van 9.00 tot 17.00) 
Fax (070) 3703610 
Internet www.ind.nl 

E STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE 

p Bezw: Datum bezwaarschrift is namens Voornamen vreemdeling Naam 
n op 

ef van *, waarbij is gereageerd op het verzoek om de 
sielprocedure van * mede geldig te verklaren voor het in Nederland geboren kind *. 

 kan worden 
gemoetgekomen, omdat *,  is geen besluit, als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, 

 verband hiermee is met toepassing van artikel 7:3, onder a van de Algemene wet 
 afgezien van het horen van betrokkene. 

elet op het bepaalde bij en krachtens de Vreemdelingenwet en de Algemene wet 

ESLUIT: 

et bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 

 Staatssecretaris van Justitie, 
mens deze, 

et hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), 
amens deze, 
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Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 

 
 
Postadres Postbus  

 

 
D
Kenmerk Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
Nummer: Dossiernr 
 
 
 
O
vreemdeling, nationaliteit: Omschrijv nationaliteit vreemdeling, gebore
Geboortedatum vreemdeling, verder te noemen betrokkene, een bezwaarschrift 
ingediend, gericht tegen de bri
a
 
De mededeling in de brief van *, dat niet aan het verzoek
te
Algemene wet bestuursrecht. 
 
In
bestuursrecht
 
G
bestuursrecht; 
 
B
 
 
h
 
 
 
*,  
 
De
na
h
n
 
*
*
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egen het besluit het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren kan een 
okkene, of diens wettelijk 

dvocaat, indien deze 
oe bepaaldelijk te zijn gemachtigd, een aan de Vreemdelingenkamer 

-Gravenhage gericht beroepschrift in te dienen. 

ostbus 1601 

bank. Zodra het CIV een procedure aan een rechtbank heeft toebedeeld, 
ntvangt u van de betreffende rechtbank een ontvangstbevestiging. De op de 

j de behandelende rechtbank in te dienen. U 
ordt verzocht de op de procedure betrekking hebbende stukken niet aan het CIV te 

an belang is dat ingevolge artikel 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht een 
beroepschrift tijdig is ingediend, indien het voor het einde van de genoemde termijn 
van vier weken is ontvangen, of indien het voor het einde van deze termijn ter post is 
bezorgd, mits het in dat geval niet later dan één week na afloop van de termijn is 
ontvangen. 
 

 
 
T
beroepschrift worden ingediend. Daartoe dient betr
vertegenwoordiger, zijn*haar bijzonder gemachtigde of a
verklaart daart
van de rechtbank te ’s
 
Het beroepschrift dient te worden gezonden naar: 
Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (CIV) 
P
2003 BR  Haarlem 
 
Faxnummer: 023 – 512 67 36 (bewaringszaken en AC-procedures) 
Faxnummer: 023 – 512 66 01 (voorlopige voorziening en beroep) 
 
U wordt verzocht hierbij gebruik te maken van het aangehechte informatieblad voor 
de recht
o
procedure betrekking hebbende stukken dient u eerst nadat u deze 
ontvangstbevestiging heeft ontvangen bi
w
sturen. 
 
Het beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend binnen vier weken na de dag 
waarop de beschikking is toegezonden. 
 
V



 

  

Voorblad, behorende bij de beschikking van  
Kenmerk Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): Dossiernr 
V-nummer: V-nummer 
 
 
Hierbij ontvangt u mijn beschikking op uw bezwaar. 
 
Mijn beschikking houdt in dat uw bezwaar niet-ontvankelijk is. 
 
Indien u het niet eens bent met mijn besluit, dat ziet op de niet-ontvankelijkverklaring 
van het bezwaarschrift, kunt u daartegen een beroepschrift indienen. Een 
beroepschrift kan worden ingediend binnen vier weken na toezending over de post 
van dit besluit. 
 
U dient Nederland onmiddellijk te verlaten, zodra uw ouders Nederland onmiddellijk 
dienen te verlaten. 
  
De behandeling van het beroepschrift mag u niet in Nederland afwachten. U kunt de 
voorzieningenrechter van de rechtbank door middel van een verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening verzoeken te bepalen dat uitzetting achterwege dient 
te blijven totdat op het beroep-, dan wel bezwaarschrift is beslist.  
 
Het eerste, tijdig ingediende, verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
zal in het algemeen betekenen dat van de bevoegdheid tot uitzetten geen gebruik 
wordt gemaakt tot op het verzoek is beslist. 
 
Het beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening dienen te worden 
gezonden naar: 
Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (CIV) 
Faxnummer: 023 – 512 67 36 (bewaringszaken en AC-procedures) 
Faxnummer: 023 – 512 66 01 (voorlopige voorziening en beroep) 
 
U wordt verzocht hierbij gebruik te maken van een bij het Centraal Inschrijfbureau 
Vreemdelingenzaken (CIV) te verkrijgen standaardformulier. Zodra het CIV een 
procedure aan een rechtbank heeft toebedeeld, ontvangt u van de betreffende 
rechtbank een ontvangstbevestiging. De op de procedure betrekking hebbende 
stukken dient u eerst nadat u deze ontvangstbevestiging heeft ontvangen, bij de 
behandelende rechtbank in te dienen. U wordt verzocht de op de procedure betrekking 
hebbende stukken niet aan het CIV te sturen. 
 
 
Terugkeerinformatie 
 
Informatie over de IOM 
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is een onafhankelijke en neutrale 
organisatie die ondersteuning biedt bij vrijwillig vertrek uit Nederland. De IOM kan u 
desgewenst informeren over vertrek uit Nederland en de ondersteuning die de IOM u 
daarbij kan bieden. 
 
De IOM heeft in Nederland de volgende districtskantoren: 
Drachten (Groningen, Friesland en Drenthe) 
Zwolle  (Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland) 
Amsterdam (Noord- en Zuid-Holland en Zeeland) 
Eindhoven (Noord-Brabant en Limburg) 
 
Voor informatie over het districtskantoor of spreekuur bij u in de buurt kunt u contact 
opnemen met de IOM via het nummer 
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0900-746 44 66 (€ 0,05 per minuut). 
 
Algemene informatie 
Bij vertrek uit Nederland dient u altijd de vreemdelingendienst op de hoogte te stellen. 
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