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Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 mei 2015,

nummer WBV 2015/6, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire

2000

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen
2000;

Besluit:

ARTIKEL I

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf B1/3.3.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3.3.2 Aanvraagprocedure mvv door de vreemdeling

De Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging vraagt de vreemdeling:
• bij de indiening van de mvv-aanvraag de voor de mvv-aanvraag gevraagde gegevens en

bescheiden te verstrekken;
• bij de indiening van de mvv-aanvraag zijn identiteit en nationaliteit aan te tonen; en
• binnen drie weken na ontvangst van een daartoe strekkende kennisgeving van de Nederlandse

diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging de voor de mvv-aanvraag verschuldigde leges
te betalen, in die gevallen dat de referent de leges niet betaalt.

De vreemdeling van zes jaar en ouder moet tien digitale vingerafdrukken af laten nemen en een
pasfoto inleveren bij de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging voor het
vaststellen van zijn identiteit (artikel 106a, eerste lid, Vw junctis artikel 54 Vw en artikel 1.31 Vb).
De Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging geeft de vreemdeling die in
gebreke blijft nog één keer een termijn van vier weken na kennisgeving om de mvv-aanvraag aan
te vullen met de in de kennisgeving genoemde ontbrekende gegevens en bescheiden.
De IND stelt de referent van de vreemdeling (als deze bekend is) schriftelijk in de gelegenheid:
a. binnen twee weken na kennisgeving de mvv-aanvraag aan te vullen met de in de kennisgeving

genoemde gegevens en bescheiden; en
b. binnen twee weken de leges te betalen, in het geval de vreemdeling heeft aangegeven dat de

referent de leges betaalt.
In geval van een inwilliging machtigt de IND de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegen-
woordiging om een mvv af te geven en stelt de IND de referent hiervan in kennis. De vreemdeling
moet zijn document voor grensoverschrijding naar de Nederlandse diplomatieke of consulaire
vertegenwoordiging meebrengen, zodat de mvv-sticker in dat document kan worden aangebracht.

B

Paragraaf B6/2.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.3 Arbeid als kennismigrant

Looncriterium

Voor de hoogte van het looncriterium wordt verwezen naar artikel 1d, eerste en derde lid, Buwav.
De IND willigt de aanvraag voor wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
onder de beperking ‘zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst’ naar een verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘arbeid als kennismigrant’ in als de
hoogopgeleide voldoet aan het looncriterium voor afgestudeerde buitenlandse studenten, bedoeld
in artikel 1d, eerste lid, onder a, sub 2, Buwav en als aan alle overige voorwaarden wordt voldaan.
De IND wijst de aanvraag voor verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning
regulier bepaalde tijd onder de beperking ‘arbeid als kennismigrant’ niet af op grond van artikel
3.30a, eerste lid, Vb omdat niet aan het looncriterium als bedoeld in artikel 1d, eerste lid, Buwav
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wordt voldaan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• voor de vreemdeling gold bij de eerste verlening van de verblijfsvergunning als kennismigrant

het looncriterium voor afgestudeerde buitenlandse studenten, bedoeld in artikel 1d, eerste lid,
onder a, sub 2, Buwav; en

• de vreemdeling voldoet nog aan dat looncriterium.
Het vereiste met betrekking tot middelen van bestaan, zoals opgenomen in de artikelen 3.73 tot en
met 3.75 Vb, is van toepassing op die aanvragen om een verblijfsvergunning als de vreemdeling
conform artikel 1d, eerste lid, aanhef en onder b of c, Buwav wordt aangemerkt als:
• wetenschappelijk onderzoeker; of
• arts in opleiding tot specialist aan een door de Medisch Specialisten Registratie Commissie, de

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie of de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie
Commissie aangewezen opleidingsinstituut.

Loon niet marktconform

De IND wijst de aanvraag voor een verblijfsvergunning onder de beperking arbeid als kennismi-
grant af of trekt deze achteraf in als het loon naar het oordeel van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid niet marktconform is.

Bestanddelen bruto maandloon kennismigranten

De IND telt bij het bruto maandloon de onkostenvergoedingen en toeslagen mee, mits deze elke
maand giraal worden overgemaakt op een bankrekening die op naam is gesteld van de vreemde-
ling en contractueel zijn vastgelegd.
De IND telt niet mee in het bruto maandloon:
• (de waarde van) in natura uitgekeerd loon;
• de vakantietoeslag; en
• de waarde van onzekere, niet vaste, loonbestanddelen als overwerkvergoedingen, fooien en

uitkeringen uit fondsen.

Registratie BIG

Aan de bevoegdheidsvereisten voor de uitoefening van de arbeid als zelfstandige en aan de
vereisten voor het uitoefenen van het desbetreffende bedrijf als bedoeld in artikel 3.30, eerste lid,
onder c, is bij een vreemdeling die een beroep wil uitoefenen in de individuele gezondheidszorg
voldaan als registratie in het BIG-register heeft plaatsgevonden.

Zoekperiode

De IND verleent de vreemdeling gedurende de geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning een
zoekperiode van drie maanden om een nieuwe functie als kennismigrant te vinden als wordt
voldaan aan alle volgende voorwaarden:
• de werkgever heeft de arbeidsovereenkomst of de aanstelling van de vreemdeling voortijdig

ontbonden, dat wil zeggen tijdens de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning; en
• de vreemdeling kan volgens het UWV WERKbedrijf van de ontbinding van de arbeidsovereen-

komst geen verwijt worden gemaakt.
De zoekperiode vangt aan op de dag waarop de arbeidsovereenkomst is ontbonden.

C

Paragraaf B6/2.6 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.6 Houder van een Europese blauwe kaart

Looncriterium

Voor de hoogte van het looncriterium wordt verwezen naar artikel 1i, eerste lid, onder b en tweede
lid, Buwav.

Bestanddelen bruto maandloon Europese blauwe kaarthouders

De IND telt bij het bruto maandloon de onkostenvergoedingen en toeslagen mee, mits deze elke
maand giraal worden overgemaakt op een bankrekening die op naam is gesteld van de vreemde-
ling en contractueel zijn vastgelegd.
De IND telt niet mee in het bruto maandloon:
• (de waarde van) in natura uitgekeerd loon;
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• de vakantietoeslag; en
• de waarde van onzekere, niet vaste, loonbestanddelen als overwerkvergoedingen, fooien en

uitkeringen uit fondsen.

Diploma van hoger onderwijs

In aanvulling op artikel 3.30b Vb geldt dat de daar bedoelde getuigschriften voldoen als de
vreemdeling arbeid gaat verrichten waarvoor minimaal een diploma van hoger onderwijs vereist
is.

Erkenning beroepskwalificaties

In aanvulling op artikel 3.30b Vb moet een gereglementeerd beroep erkend zijn en dragen de
werkgever en de vreemdeling de verantwoordelijkheid om bij een bezoek van een inspectie aan te
tonen dat de vreemdeling beschikt over de vereiste beroepskwalificaties voor het gereglemen-
teerde beroep.

Registratie BIG

In aanvulling op artikel 3.30b Vb verleent de IND de verblijfsvergunning uitsluitend aan een
vreemdeling die een beroep wil uitoefenen in de individuele gezondheidszorg als registratie in het
BIG-register heeft plaatsgevonden.

Zoekperiode

In aanvulling op artikel 4.43 Vb verleent de IND de vreemdeling gedurende de geldigheidsduur van
zijn verblijfsvergunning een zoekperiode van drie maanden om een nieuwe functie als houder van
een Europese blauwe kaart houder te vinden als de werkgever de arbeidsovereenkomst of de
aanstelling van de vreemdeling voortijdig, dat wil zeggen tijdens de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning, ontbindt.
De zoekperiode vangt aan op de dag waarop de arbeidsovereenkomst is ontbonden.

D

Paragraaf B9/11 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

11 Na verblijf als slachtoffer van (dreigend) eergerelateerd geweld of van (dreigend)
huiselijk geweld

De IND verleent een verblijfsvergunning op grond van artikel 3.51, eerste lid, aanhef en onder i en
j, Vb, als de vreemdeling aantoont dat de dreiging op grond waarvan de verblijfsvergunning is
verleend voortduurt.
Is van een voortduring van (de dreiging van) het geweld geen sprake meer, dan verleent de IND de
verblijfsvergunning onder de beperking ‘niet-tijdelijke humanitaire gronden’, op grond van artikel
3.51, eerste lid, aanhef en onder k, Vb, als er sprake is van een combinatie van klemmende
redenen van humanitaire aard waardoor de vreemdeling blijvend op verblijf in Nederland is
aangewezen.

Bijzondere individuele omstandigheden

De IND neemt aan dat bijzondere individuele omstandigheden in ieder geval gelegen kunnen zijn
in:
a. de situatie van alleenstaande vrouwen in het land van herkomst;
b. de maatschappelijke positie van vrouwen in het land van herkomst;
c. de omstandigheid dat in het land van herkomst geen naar maatstaven van dat land aanvaard-

baar te achten opvang aanwezig is;
d. de zorg die de vrouw/ouder heeft voor kinderen die in Nederland zijn geboren en/of een

opleiding volgen;
e. aantoonbaar ondervonden (seksueel) geweld binnen de familie; of
f. de banden met Nederland.
De IND houdt bij de beoordeling rekening met de situatie van vreemdelingen en hun kinderen, die
tegen hun wil en zonder identiteits- en verblijfsdocumenten in het land van herkomst zijn
achtergelaten.
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Ad a., b. en c.

De IND kent aan deze factoren zwaar gewicht toe als:
• sprake is van gedwongen uithuwelijking in het land van herkomst; of
• de eigen familie in het land van herkomst de vrouw heeft verstoten; of
• de vrouw naar het recht van het land van herkomst niet de mogelijkheid heeft te scheiden.

Ad e.

De IND verleent de verblijfsvergunning als de vreemdeling aantoont dat huiselijk geweld binnen
de familie heeft geleid tot de feitelijke verbreking van de (huwelijks)relatie.
Bij een minderjarige vreemdeling is het in verband met de leeftijd van de vreemdeling niet
noodzakelijk dat de gezinsband met de referent is verbroken.

Ad d. en f.

De IND kent aan deze factoren zwaar gewicht toe als:
• sprake is van in Nederland geboren kinderen, of kinderen met (ook) de Nederlandse nationali-

teit; en
• aannemelijk wordt gemaakt dat deze kinderen niet eenvoudig op te lossen problemen

ondervinden bij toegang tot een schoolopleiding in het land van herkomst.

E

Het model M101 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden als aangegeven in bijlage 1.

ARTIKEL II

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

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

’s-Gravenhage, 4 mei 2015

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
voor deze,
de directeur-generaal Vreemdelingenzaken,
J.C. Goet
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BIJLAGE 1

Model M101 Ontvangstbewijs voor het tijdelijk in bewaring nemen van reis- en/ of
identiteitspapieren
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TOELICHTING

ALGEMEEN

Met dit wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire worden enkele kleine aanpassingen doorgevoerd.
Deze worden hieronder artikelsgewijs toegelicht.

ARTIKELSGEWIJS

A

De IND biedt de referent in de aanvraagprocedure die door de vreemdeling wordt opgestart voortaan
twee weken de gelegenheid om leges te betalen. De termijn wordt daarmee gelijkgesteld aan de
termijn die al gold bij de aanvraagprocedure die door de referent is opgestart.

B en C

Bij besluit van 29 januari 2015, gepubliceerd op 6 februari 2015, is het Besluit uitvoering wet arbeid
vreemdelingen (Buwav) aangepast (stb. 2015, nr. 44). Met dit besluit is expliciet in artikel 1d en 1i van
het Buwav opgenomen dat het normbedrag dat kennismigranten en houders van een Europese
Blauwe kaart maandelijks moeten verdienen exclusief de vakantietoeslag is. De IND hanteerde eerst
naast het normbedrag exclusief vakantietoeslag ook nog een normbedrag inclusief vakantietoeslag.
Hierbij kon ook een eventuele dertiende maand bijgeteld worden mits deze contractueel was
vastgelegd. Met de onderhavige aanpassing van Hoofdstuk B6/2.3 en B6/2.6 van de Vreemdelingencir-
culaire wordt de Vreemdelingencirculaire in lijn gebracht met de aanpassing van het Buwav. Dit
betekent dat de vakantietoeslag niet meegeteld wordt omdat deze ook niet in het normbedrag zit en
andere toeslagen alleen meegeteld worden bij het brutoloon als deze ook maandelijks worden
uitbetaald aan de vreemdeling.

D

De lay-out van paragraaf B9/11 Vc is aangepast. Er is een kopje ‘Bijzondere individuele omstandighe-
den’ toegevoegd. Met de huidige lay-out is duidelijker waarin bijzonder individuele humanitaire
omstandigheden in ieder geval kunnen zijn gelegen.

E

Inhoudelijk blijft model M101 van de Vreemdelingencirculaire 2000 ongewijzigd. Ambtenaren belast
met grensbewaking en/of toezicht kunnen reis- en/of identiteitsdocumenten van vreemdelingen
tijdelijk in bewaring nemen. Dit kan zowel in de asielprocedure als in het kader van toezicht. Deze
beide mogelijkheden zijn duidelijker verwoord met onderhavige wijziging van het model.

Met dit model kan het document tevens aan de vreemdeling worden geretourneerd. Eerder diende bij
dit model ingevuld te worden op welke datum het document werd geretourneerd, nu dat niet
voorafgaand bekend is, is dit weggelaten uit model M101.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
voor deze,
de directeur-generaal Vreemdelingenzaken,
J.C. Goet
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