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Besluit van de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 maart 2017, 

nummer WBV 2017/3, 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 A3/2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2. Zelfstandig vertrek 

De IND, politie, KMar en ZHP starten een terugkeerprocedure op die gericht is op de terugkeer naar 
het land van herkomst van de vreemdeling, nadat zij de vreemdeling een terugkeerbesluit hebben 
uitgereikt.

Aan een vreemdeling met verblijfsrecht in een andere lidstaat van de Unie wordt geen inreisver-
bod verstrekt. Voordat een vreemdeling met verblijfsrecht in een andere lidstaat van de Unie een 
terugkeerbesluit uitgereikt krijgt dat tevens een inreisverbod inhoudt, moet de ambtenaar belast 
met grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen via Bureau Sirene contact opnemen met 
de lidstaat door wie de verblijfsvergunning is afgegeven om nadere informatie te verkrijgen over 
de aard van het verblijf in die lidstaat. Als de lidstaat van de Unie waar de vreemdeling een 
verblijfsvergunning heeft over gaat tot intrekking van de verblijfsvergunning van de vreemdeling, 
moet de ambtenaar belast met grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen de vreemde-
ling een inreisverbod opleggen. Als het verstrekken van het terugkeerbesluit strijd oplevert met 
internationale verplichtingen (het verbod op refoulement), verstrekt de ambtenaar belast met 
grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen geen terugkeerbesluit.

In afwijking van de richtlijn 2008/115 wordt een vreemdeling die voldoet aan alle volgende 
kenmerken door de DT&V begeleid in de terugkeer naar de lidstaat die hem een verblijfs-
vergunning heeft verleend:
• de vreemdeling is afkomstig uit een derde land;
• de vreemdeling heeft geen verblijf in Nederland;
• de vreemdeling is in het bezit zijn van een door een andere lidstaat afgegeven geldige 

verblijfsvergunning of andere toestemming tot verblijf;
• de vreemdeling is na het ontvangen van een terugkeerbesluit alsnog bereid en in staat terug te 

keren naar de lidstaat die hem een verblijfsvergunning heeft verleend.

De ambtenaar belast met het toezicht op vreemdelingen mag de vreemdeling op grond van artikel 
4.38 Vb vorderen om te verschijnen om gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de 
voorbereiding van het vertrek uit Nederland. De ambtenaar belast met het toezicht op vreemdelin-
gen moet de vreemdeling uitleggen welke gegevens de vreemdeling moet verstrekken om het 
vertrek van de vreemdeling uit Nederland mogelijk te maken. De ambtenaar belast met het toezicht 
op vreemdelingen registreert de vordering tot het verstrekken van gegevens in de vreemdelingen-
administratie.

De DT&V kan een vreemdeling bij de feitelijke terugkeer begeleiden. De DT&V kan dit bijvoorbeeld 
doen bij:
• een alleenstaande minderjarige vreemdeling;
• een vreemdeling waarbij sprake is van een medische overdracht.

Vorenstaande geldt onverminderd andere vormen van begeleiding, zoals door de KMar in het 
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kader van de veiligheid van de vlucht, of begeleiding door derden, zoals psychiatrisch geschoolde 
verpleegkundigen, ter vervulling van de reisvoorwaarden opgenomen in het BMA-advies.

B

Paragraaf A3/4.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.5 Gebruik van een Europees reisdocument 

Het vertrek van een vreemdeling uit Nederland mag plaatsvinden met behulp van een Europees 
reisdocument. Het Europees reisdocument wordt afgegeven door de DT&V als op grond van één 
of meer aanwijzingen de nationaliteit of identiteit van de betrokken vreemdeling wordt aangeno-
men. Aan het Europees reisdocument worden bewijsmiddelen gevoegd als ondersteuning van de 
identiteit of nationaliteit van de vreemdeling. De bewijsmiddelen mogen geen asielgerelateerde 
informatie bevatten.

Het Europees reisdocument mag worden gebruikt:
• bij terugkeer van een vreemdeling naar het land van herkomst;
• bij de terugkeer van een vreemdeling naar een ander land dan het land van herkomst;
• als geldig ondersteunend document voor grensoverschrijding bij overdracht van een vreemde-

ling naar een Europees land.

Om gebruik te maken van een Europees reisdocument in het kader van het vertrek van de 
vreemdeling uit Nederland moet aan alle volgende voorwaarden worden voldaan:
• het is niet mogelijk gebleken tijdig een geldig document voor grensoverschrijding te verkrijgen 

van de autoriteiten van het land van herkomst of een derde land, of er zijn met de autoriteiten 
van het betreffende land afspraken gemaakt over het gebruik van het Europees reisdocument;

• er bestaan één of meerdere aanwijzingen op grond waarvan de nationaliteit en/ of identiteit 
van de vreemdeling aangenomen kan worden;

• er bestaat een redelijke kans dat de vreemdeling wordt toegelaten in het land waar de 
vreemdeling naar terug moet keren.

C

Paragraaf A3/6 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

6. Uitzetting 

Uitzetting van een vreemdeling vindt plaats op tenminste een van de volgende wijzen:
• door overdracht van de vreemdeling aan de buitenlandse grensautoriteiten;
• door plaatsing van de vreemdeling aan boord van een vliegtuig of schip van de onderneming 

die de vreemdeling naar Nederland heeft vervoerd;
• de vreemdeling wordt rechtstreeks of met een tussenstop uitgezet naar een land waarvan op 

basis van feiten en omstandigheden wordt aangenomen dat de vreemdeling daar de toegang 
wordt verleend.

Voor wat betreft de mogelijkheid om een vreemdeling door de DT&V te laten begeleiden bij de 
feitelijke terugkeer, wordt verwezen naar paragraaf A3/2 Vc. 

(paragrafen 6.1 t/m 6.11 blijven ongewijzigd) 

D

Paragraaf A4/2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2. Het inreisverbod 

2.1. Gronden voor het inreisverbod 

Het beleid ten aanzien van de ongewenstverklaring van een vreemdeling op grond van artikel 67, 
eerste lid, aanhef en onder b tot en met e, Vw, is van overeenkomstige toepassing op het 
inreisverbod dat wordt opgelegd met toepassing van artikel 66a, zevende lid, aanhef en onder a, b, 
c en d, Vw. Verwezen wordt naar paragraaf A4/3.1 onder b tot en met e Vc.

Het beleid ten aanzien van de ongewenstverklaring van een vreemdeling is van overeenkomstige 
toepassing op de bevoegdheid neergelegd in artikel 66a, tweede lid, Vw om een inreisverbod uit te 
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vaardigen aan een vreemdeling die Nederland niet onmiddellijk moet verlaten. Verwezen wordt 
naar paragraaf A4/3.1 Vc.

De IND of de ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen 
vaardigt een inreisverbod uit op grond van artikel 66a, tweede lid, Vw tegen een vreemdeling die:
– de vrije termijn, als bedoeld in artikel 3.3 Vb, met meer dan drie dagen heeft overschreden en 

die Nederland niet onmiddellijk hoeft te verlaten.
– op grond van artikel 3.3 Vb aanspraak kan maken op een vrije termijn, maar die onder meer in 

het toezicht is aangetroffen en niet of niet langer voldoet aan de voorwaarden bedoeld in 
artikel 12 Vw en artikel 6 SGC, tenzij de vreemdeling onderbouwt dat dit te wijten is aan 
omstandigheden die de vreemdeling niet zijn toe te rekenen.

– de aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd zonder 
verschoonbare reden intrekt voordat een beslissing is genomen, terwijl aanwijzing bestaat dat 
de aanvraag niet kansrijk geacht moet worden. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een 
vreemdeling die afkomstig is uit een land dat is geplaatst op de lijst behorend bij artikel 3.37f, 
derde lid, Vv (bijlage 13, veilige landen van herkomst).

De IND heft een inreisverbod met de rechtsgevolgen van artikel 66a, zesde lid, Vw op en vaardigt 
een inreisverbod met de rechtsgevolgen van artikel 66a, zevende lid, 7 Vw uit als artikel 66a, 
zevende lid, Vw van toepassing is.

De IND maakt gebruik van de in artikel 6.5, vierde lid, Vb geboden mogelijkheid om af te wijken 
van het eerste tot en met het derde lid ingeval de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare 
orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid.

2.2 Geen inreisverbod 

De IND of de ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen 
vaardigt geen inreisverbod uit als:
a. de IND een ander land dat partij is bij Verordening (EU) nr. 604/2013 heeft verzocht de 

vreemdeling op grond van deze verordening terug te nemen of over te nemen;
b. de vreemdeling in het bezit is van een verblijfsvergunning, verleend door een andere lidstaat 

van de EU of van de EER of door Zwitserland;
c. het uitvaardigen van een inreisverbod aan de vreemdeling een schending van artikel 8 EVRM 

betekent.

Ad b.

Uitsluitend als de andere lidstaat van de EU (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland) of van de EER of Zwitserland die de verblijfsvergunning aan de vreemdeling heeft 
verleend na consultatie via SIRENE instemt de verblijfsvergunning in te trekken, vaardigt de IND of 
de ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen aan de 
vreemdeling een inreisverbod uit.

Ad c.

Bij het besluit tot het uitvaardigen van een inreisverbod weegt de IND of de ambtenaar belast met 
de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen artikel 8 EVRM-aspecten mee. Verwezen 
wordt naar paragraaf B7/3.8 Vc.

Artikel 3 EVRM 

Een opgelegd inreisverbod staat niet in de weg aan inhoudelijke beoordeling van de aanvraag tot 
het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Beoordeling van asielgerela-
teerde aspecten, waaronder artikel 3 EVRM, vindt dan ook niet plaats in het kader van het 
inreisverbod. Dit uitgangspunt lijdt uitzondering indien de openbare orde aspecten die aan de 
vreemdeling worden tegengeworpen, leiden tot weigering van de verblijfsvergunning asiel voor 
bepaalde tijd (zie C2/6.2.7). In dat geval kan inhoudelijke beoordeling van de aanvraag tot het 
verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd immers niet leiden tot verlening van 
de verblijfsvergunning, zodat het in de rede ligt de aanspraken op vluchtelingschap of artikel 3 
EVRM bij de beoordeling van het inreisverbod te betrekken. Toetsing vindt plaats overeenkomstig 
A4/3.6.

2.3 Duur van het inreisverbod 

De IND of de ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen 
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vaardigt een inreisverbod uit voor de maximale duur zoals die in artikel 6.5a Vb is genoemd.

De IND of de ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen 
vaardigt, op grond van artikel 66a, tweede lid, Vw, een inreisverbod uit voor de duur van één jaar, 
in de volgende gevallen:
• de vrije termijn, als bedoeld in artikel 3.3 Vb, is met meer dan drie dagen maar niet meer dan 

90 dagen overschreden; of
• de vreemdeling is onder meer in het toezicht aangetroffen en voldoet niet of niet langer aan de 

voorwaarden bedoeld in artikel 12 Vw en artikel 6 SGC, tenzij de vreemdeling onderbouwt dat 
dit is te wijten aan omstandigheden die de vreemdeling niet zijn toe te rekenen.

De IND of de ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen 
vaardigt, op grond van artikel 66a, tweede lid, Vw, een inreisverbod uit voor de duur van twee jaar 
in geval de vrije termijn, als bedoeld in artikel 3.3 Vb, met meer dan 90 dagen is overschreden.

De IND vaardigt een inreisverbod uit voor de duur van vijf jaar als er sprake is van één van de in 
artikel 6.5a, vijfde lid, Vb genoemde omstandigheden, maar géén sprake is van een werkelijke, 
actuele en voldoende ernstige bedreiging van de openbare orde die een fundamenteel belang van 
de samenleving aantast.

De IND of de ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen 
verkort de duur van het inreisverbod als de vreemdeling bijzondere, individuele omstandigheden 
heeft aangevoerd en onderbouwd.

De IND of de ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen 
verhoogt de duur van het inreisverbod naar vijf jaar als een vreemdeling:
• zich op het grondgebied van de EU, de EER of Zwitserland bevindt terwijl een inreisverbod van 

kracht is; of
• de EU, de EER of Zwitserland wel heeft verlaten, maar zich wederom op het grondgebied van 

de EU, de EER of Zwitserland bevindt terwijl een inreisverbod van kracht is.

Met de vrijheidsstraf zoals bedoeld in artikel 6.5a Vb, wordt een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
bedoeld. Als meerdere vrijheidsstraffen zijn opgelegd, worden deze bij elkaar opgeteld.

De IND of de ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen 
vaardigt een inreisverbod uit met toepassing van artikel 6.5a, vierde lid, aanhef en onder c, Vb bij 
het uitvaardigen van een derde terugkeerbesluit.

2.4. Procedurele aspecten 

2.4.1 Voorbereiding van het besluit tot uitvaardiging van een inreisverbod 

Het beleid dat geldt voor het voorbereiden van het besluit tot ongewenstverklaring is van 
overeenkomstige toepassing op het voorbereiden van het besluit tot uitvaardiging van een 
inreisverbod. Zie paragraaf A4/3.3 Vc.

2.4.2 Uitreiking van het besluit tot uitvaardiging van een inreisverbod 

Het beleid dat geldt voor het uitreiken van het besluit tot ongewenstverklaring is van overeenkom-
stige toepassing op het uitreiken van het besluit tot uitvaardiging van een inreisverbod met de 
rechtsgevolgen van artikel 66a, zevende lid, Vw. Zie paragraaf A4/3.4 Vc.

De IND kan in de volgende gevallen het besluit tot het opleggen van een inreisverbod zowel 
uitreiken als toezenden:
• als het inreisverbod de rechtsgevolgen van artikel 66a, zevende lid, Vw heeft en uitgevaardigd 

wordt onder gelijktijdige opheffing van de ongewenstverklaring; en
• als het inreisverbod de rechtsgevolgen van artikel 66a, zesde lid, Vw heeft.

2.5 Opheffing of tijdelijke opheffing van het inreisverbod 

2.5.1 De vorm van de aanvraag tot opheffing van het inreisverbod 

Het beleid dat geldt voor de vorm van de aanvraag tot opheffing van de ongewenstverklaring is 
van overeenkomstige toepassing op de vorm van de aanvraag tot opheffing van het inreisverbod. 
Zie paragraaf A4/3.5 Vc.
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De IND merkt een aanvraag tot opheffing van het inreisverbod aan als (grond van het) bezwaar- of 
beroepschrift als tegen het besluit tot uitvaardiging van een inreisverbod nog rechtsmiddelen 
kunnen worden aangewend.

2.5.2 Beoordeling van de aanvraag tot opheffing van het inreisverbod 

De IND wijst de aanvraag tot opheffing van het inreisverbod in ieder geval af als:
• de vreemdeling de gegevens bedoeld in artikel 6.5b Vb niet heeft aangeleverd; of
• de vreemdeling niet voldoet aan alle voorwaarden genoemd in artikel 6.5b Vb.
De IND heft het inreisverbod – in afwijking van artikel 6.5 lid 1 tot en met lid 3 Vb – niet op als de 
vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid.

Paragraaf A4/3.5 Vc is van overeenkomstige toepassing.

2.5.3 Aanvraag tot opheffing van het inreisverbod bij gevaar nationale veiligheid 

De IND willigt een aanvraag tot opheffing van een inreisverbod dat een vreemdeling is opgelegd 
omdat hij een ernstige bedreiging vormt voor de nationale veiligheid, als bedoeld in artikel 6.5a lid 
6 Vb, uitsluitend in als de vreemdeling sinds het uitvaardigen van het inreisverbod en het vertrek 
uit Nederland ten minste tien aaneengesloten jaren buiten Nederland heeft verbleven.

Als er concrete aanwijzingen zijn dat de vreemdeling op het moment van het beoordelen van de 
aanvraag om opheffing van het inreisverbod nog steeds een ernstige bedreiging voor de nationale 
veiligheid vormt, verlengt de IND de duur van het inreisverbod. Het bestaan van concrete 
aanwijzingen blijkt in ieder geval uit:
• een ambtsbericht van de AIVD; of
• een ambtsbericht van andere binnenlandse en buitenlandse ministeries of inlichtingendien-

sten.

2.5.4 Tijdelijke opheffing van het inreisverbod 

Het beleid dat geldt voor de tijdelijke opheffing van de ongewenstverklaring is van overeenkom-
stige toepassing op de tijdelijke opheffing van het inreisverbod. Zie paragraaf A4/3.7 Vc.

2.5.5 Ambtshalve opheffing van het inreisverbod 

Paragraaf A4/2.5.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt geheel te vervallen.

2.5.6 Van rechtswege vervallen 

Het inreisverbod vervalt van rechtswege na afloop van de duur die aan het inreisverbod is 
verbonden.

E

Paragraaf A5/6.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

6.5 Bijstand van een advocaat 

De ambtenaar als bedoeld in artikel 5.3 VV stelt de vreemdeling tijdig in kennis van het recht om in 
het bijzijn van een advocaat gehoord te worden. Indien de vreemdeling een advocaat bij het 
gehoor wenst, worden de piketcentrale of de voorkeursadvocaat bericht over de voorgenomen 
inbewaringstelling. In geval van hernieuwde inbewaringstelling als bedoeld in paragraaf A5/6.7 Vc 
kan dit bericht verzonden worden naar de advocaat die de vreemdeling in de eerdere bewarings-
procedure al bijstond.

Er mag met het gehoor worden begonnen zonder bijzijn van een advocaat:
• indien de vreemdeling geen advocaat bij het gehoor wenst;
• indien de vreemdeling wel een advocaat bij het gehoor wenst, en de advocaat heeft aangege-

ven niet bij het gehoor aanwezig te kunnen of te willen zijn; of
• indien de vreemdeling wel een advocaat bij het gehoor wenst, en er binnen twee uur na de 

verzending van het bericht over de voorgenomen inbewaringstelling nog geen advocaat 
aanwezig is.

Indien de vreemdeling wordt gehoord in het bijzijn van een advocaat, wordt de advocaat op diens 

5 Staatscourant 2017 nr. 17943 31 maart 2017



verzoek in de gelegenheid gesteld om na afloop van het gehoor een zienswijze te geven over de 
voorgenomen inbewaringstelling.

De ambtenaar als bedoeld in artikel 5.3 VV moet op verzoek van de advocaat van de vreemdeling 
een kopie van de beschikking tot bewaring (model M109, M109-A of M109-B) en van het proces-
verbaal van gehoor (model M110) geven.

F

Paragraaf B1/3.3.5.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

B1/3.3.5.2 Geen ambtshalve verlening verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd 

De IND verleent in ieder geval geen ambtshalve verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in 
de volgende situaties:
• de vreemdeling reist in met een mvv waarvan de geldigheidsduur is verstreken (geen geldige 

mvv);
• de mvv is ingetrokken;
• de mvv is door de Kmar aan de grens geannuleerd; of
• de vreemdeling wil verblijf in Nederland voor een ander doel dan het doel waarvoor de mvv is 

afgegeven.

Als de geldigheidsduur van de mvv is verlopen op het moment dat de vreemdeling zich meldt bij 
de IND dan kan de verblijfsvergunning regulier ambtshalve worden verleend als de medewerker 
van de IND oordeelt dat er verschoonbare redenen zijn waarom de vreemdeling zich na het 
verlopen van de geldigheidsduur van de mvv bij de IND meldt.

Bij intrekking van de mvv terwijl de vreemdeling nog in het buitenland verblijft, machtigt de IND de 
Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging de mvv in te trekken, nadat de 
vreemdeling conform artikel 4:7 Awb in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze uit te brengen.

G

Paragraaf B1/4.3.3.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

B1/4.3.3.3 Inkomsten uit eigen vermogen 

De IND merkt inkomsten uit eigen vermogen van de vreemdeling op grond van artikel 3.75, tweede 
lid, Vb aan als duurzaam als deze op het moment van de aanvraag (of het beoordelen van de 
aanvraag) gedurende één jaar beschikbaar zijn geweest en nog steeds beschikbaar zijn.

Tot 1 januari 2018 geldt het volgende: Het inkomen uit eigen vermogen is voldoende als 4% van 
het eigen vermogen zoals opgegeven aan de Belastingdienst over het fiscale jaar voorafgaand aan 
de aanvraag, omgerekend per maand ten minste gelijk is aan het van toepassing zijnde normbe-
drag.

Vanaf 1 januari 2018 geldt het volgende: Het inkomen uit eigen vermogen is voldoende als het 
voordeel uit de grondslag sparen en beleggen, zoals opgegeven aan de Belastingdienst over het 
fiscale jaar voorafgaand aan de aanvraag, ten minste gelijk is aan het van toepassing zijnde 
normbedrag.

H

Paragraaf B1/5.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

B1/5.1 Algemeen 

De IND maakt bij de verlening van de verblijfsvergunning terughoudend gebruik van:
• de in artikel 3.4, tweede lid, Vb neergelegde bevoegdheid om de aan de verblijfsvergunning 

verbonden beperking nader te omschrijven.
• de in artikel 3.4, derde lid, Vb, genoemde bevoegdheid. De IND gebruikt deze bevoegdheid niet 

in de situatie waarin de vreemdeling:
• in Nederland wil verblijven voor een doel dat in het Vb wordt genoemd; en
• niet voldoet aan één of meer van de toelatingsvoorwaarden.

De IND vermeldt bij de verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder 
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een andere beperking dan genoemd in artikel 3.4, eerste lid, Vb of het verblijfsrecht tijdelijk van 
aard is. Als de IND dit niet aangeeft, is het verblijfsrecht niet tijdelijk van aard.

De beperking en de arbeidsmarktaantekening waaronder de IND de verblijfsvergunning regulier 
voor bepaalde tijd verleent, zijn in de desbetreffende materiehoofdstukken nader uitgewerkt.

5.1.1 Overgangsrecht nieuwe arbeidsmarktaantekening 

Aan de arbeidsmarktaantekening op het verblijfsdocument van de vreemdeling die vóór 1 april 
2017 in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de 
beperking ‘arbeid als kennismigrant’, ‘houder van een Europese blauwe kaart’, ‘wetenschappelijk 
onderzoek in het kader van richtlijn 2005/71/EG’ of ‘Studie’, kunnen dezelfde rechten worden 
ontleend als de arbeidsmarktaantekening zoals die vanaf 1 april 2017 geldt voor deze verblijfsdoe-
len.

I

Paragraaf B3/3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

B3/3. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur 

Beperking

Op grond van artikel 3.4, eerste lid, aanhef en onder m, Vb verleent de IND de verblijfsvergunning 
onder de beperking: ‘Studie’.

Arbeidsmarktaantekening

Op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder c, VV luidt de arbeidsmarktaantekening op het 
verblijfsdocument: ‘TWV vereist voor arbeid van bijkomende aard, andere arbeid in loondienst niet 
toegestaan’.

Voorschrift

Op grond van artikel 3.7, eerste lid, onder c, Vb is aan de afgifte van de verblijfsvergunning het 
voorschrift verbonden dat de vreemdeling voldoende is verzekerd tegen ziektekosten.

Geldigheidsduur

Op grond van artikel 3.58, eerste lid, aanhef en onder l, Vb verleent de IND de verblijfsvergunning 
met een geldigheidsduur gelijk aan de duur van de opleiding vermeerderd met maximaal één jaar 
voor een voorbereidende opleiding, en drie extra maanden voor de administratieve afronding van 
de opleiding, met een maximum van 5 jaar. De IND verstaat onder voorbereidend onderwijs ook 
een schakeljaar. De IND verleent de verblijfsvergunning in het kader van de pilot ‘Inkomende 
mobiliteit mbo4’ voor de duur van maximaal twaalf maanden.

J

Paragraaf B4/2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2 Lerend werken 

2.1 Beleidsregels 

Middelen van bestaan

De IND neemt aan dat de vreemdeling zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen 
van bestaan in de zin van artikel 3.74, eerste lid, Vb juncto artikel 3.19, eerste lid, VV als het UWV 
een positief advies heeft afgegeven voor de te verrichten arbeid.

Young Workers Exchange Program

De IND neemt aan dat de vreemdeling voldoet aan artikel 3.39, aanhef en onder a, Vb als aan alle 
volgende voorwaarden wordt voldaan:
• de vreemdeling is Canadees onderdaan;
• de vreemdeling is woonachtig in Canada;
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• de vreemdeling is ten minste achttien jaar en niet ouder dan dertig jaar; en
• de vreemdeling studeert of is op het moment van de aanvraag voor een verblijfsvergunning 

regulier voor bepaalde tijd niet langer dan twaalf maanden geleden afgestudeerd.

Actieprogramma van de Europese Unie

Wanneer het lerend werken plaatsvindt in het kader van een actieprogramma van de Europese 
Unie dan hoeft de werkgever op grond van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder m, van het BuWav 
niet te beschikken over een TWV. Er hoeft in dit geval geen GVVA te worden aangevraagd.

De IND verleent de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd als de vreemdeling:
• tijdelijk arbeid verricht in het kader van een actieprogramma van de Europese Unie; en
• met inbegrip van de stagevergoeding beschikt over een inkomen van tenminste 50% van het 

minimum(jeugd)loon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag. Hierbij wordt rekening gehouden met eigen middelen, zoals beurzen.

2.2 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur 

Op grond van artikel 3.4, eerste lid, aanhef en onder j, Vb verleent de IND de verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd onder de beperking: ‘lerend werken’.

Arbeidsmarktaantekening

Op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder m, VV luidt de arbeidsmarktaantekening op 
het verblijfsdocument: ‘arbeid toegestaan conform aanvullend document’.

Wanneer een GVVA niet is vereist dan luidt op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder b, 
VV de arbeidsmarktaantekening op het verblijfsdocument: ‘TWV niet vereist voor specifieke arbeid, 
andere arbeid niet toegestaan’.

Geldigheidsduur

Op grond van artikel 3.58, eerste lid, aanhef en onder j, Vb verleent de IND de verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd met een geldigheidsduur van maximaal één jaar.

2.3 Bewijsmiddelen 

De IND beschouwt een advies van het UWV dat ten behoeve van de vreemdeling is afgegeven als 
bewijsmiddel dat:
• met de aanwezigheid van de vreemdeling een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend; en
• dat de vreemdeling zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan.

De IND beschouwt als bewijsmiddel voor de adviesaanvraag bij het UWV, waaruit moet blijken dat 
de vreemdeling relevante werkervaring opdoet in het kader van zijn arbeid of studie buiten 
Nederland:
• de bijlage Gegevens arbeidsplaats;
• de bijlage Gegevens eerder verblijf en toekomstig woonadres in Nederland;
• de bijlage Gegevens (over noodzaak) van lerend werken in het kader van studie met toege-

voegd een:
• stageovereenkomst;
• studieverklaring en een
• stageprogramma.

• de bijlage Gegevens (over noodzaak) van lerend werken in het kader van arbeid met toege-
voegd een:
• leerplan;
• praktikantenovereenkomst en een
• terugkeerverklaring.

Actieprogramma van de Europese Unie

De IND beschouwt als bewijsmiddel, waaruit moet blijken dat de vreemdeling werkervaring opdoet 
in het kader van zijn studie op grond van een actieprogramma van de Europese Unie:
• de bijlage Gegevens (over noodzaak) van lerend werken in het kader van studie;
• een verklaring van de onderwijsinstelling dat de stage plaatsvindt in het kader van een 

actieprogramma van de Europese Unie;
• een beursverklaring; en
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• een stageovereenkomst.

De IND beschouwt als bewijsmiddel, waaruit moet blijken dat de vreemdeling werkervaring

opdoet in het kader van arbeid op grond van een actieprogramma van de Europese Unie:
• de bijlage Gegevens (over noodzaak) van lerend werken in het kader van arbeid;
• bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de arbeid plaatsvindt in het kader van een actieprogramma 

van de Europese Unie;
• een praktikantenovereenkomst; en
• een terugkeerverklaring.

Young Workers Exchange Program

De IND beschouwt als bewijsmiddel voor de adviesaanvraag bij het UWV, waaruit moet blijken dat 
de vreemdeling relevante werkervaring opdoet in het kader van zijn studie buiten Nederland:
• de bijlage Gegevens arbeidsplaats;
• de bijlage Gegevens eerder verblijf en toekomstig woonadres in Nederland;
• de bijlage Gegevens (over noodzaak) van lerend werken in het kader van studie met toege-

voegd een:
• stageovereenkomst;
• studieverklaring en een
• stageprogramma.

De IND beschouwt een geldig document voor grensoverschrijding als bewijsmiddel waaruit moet 
blijken dat de vreemdeling Canadees onderdaan is en ten minste 18 jaar en niet ouder dan 30 jaar 
is.

De IND beschouwt een bewijs van inschrijving uit de openbare registers in Canada als bewijsmid-
del waaruit moet blijken dat de vreemdeling woonachtig is in Canada.

De IND beschouwt een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs 
als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling studeert.

De IND beschouwt een door de bevoegde autoriteiten gewaarmerkt afschrift van het diploma als 
bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling op het moment van de aanvraag niet langer 
dan twaalf maanden geleden is afgestudeerd.

K

Paragraaf B5/2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2 Arbeid in loondienst 

2.1 Beleidsregels 

2.1.1 Arbeid op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat en arbeid op een 
Nederlands zeeschip 

Afwachten van herstel en hervatting van arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands 
zeeschip of mijnbouwinstallatie op het continentaal plat

Op grond van artikel 3.31, vijfde lid, Vb kan de IND de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde 
tijd verlenen aan de vreemdeling die:
• een arbeidsverleden aan boord van een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op 

het continentaal plat heeft;
• op grond van dat arbeidsverleden recht heeft op een uitkering op grond van de Ziektewet; en
• met deze uitkering zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Het doorbrengen van verlof in Nederland na werkzaamheden op een zeeschip of een 
mijnbouwinstallatie op het continentaal plat

Op grond van artikel 3.31, vijfde lid, Vb kan de IND de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde 
tijd verlenen aan de vreemdeling die:
• een arbeidsverleden heeft aan boord van een Nederlands zeeschip van ten minste zeven jaar 

waarbij de totale duur van de onderbrekingen van de arbeid in deze periode niet langer is dan 
achttien maanden;
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• tijdens dat arbeidsverleden zijn verlofperioden geheel in Nederland heeft doorgebracht; en
• nog ten minste een jaar beschikt over een arbeidsplaats aan boord van een Nederlands 

zeeschip.

Op grond van artikel 3.31, vijfde lid, Vb kan de IND de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde 
tijd verlenen aan de vreemdeling die:
• op moment van indiening van de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning 

regulier voor bepaalde tijd gedurende nog ten minste een jaar beschikt over een arbeidsplaats 
op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat; en

• met deze werkzaamheden zelfstandig en duurzaam over voldoende middelen van bestaan 
beschikt.

Het zoeken van arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip of op een 
mijnbouwinstallatie op het continentaal plat

Op grond van artikel 3.31, vijfde lid, Vb kan de IND de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde 
tijd verlenen aan de vreemdeling die:
• een ononderbroken arbeidsverleden van ten minste zeven jaar aan boord van een Nederlands 

zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat heeft;
• op grond van dit ononderbroken arbeidsverleden recht heeft op een uitkering krachtens de 

WW; en
• met deze uitkering zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan.
• Het arbeidsverleden als hierboven bedoeld is niet onderbroken in geval van:
• tussentijdse, in Nederland doorgebrachte perioden van werkloosheid van elk ten hoogste zes 

maanden; of
• tussentijdse perioden van tewerkstelling buiten de desbetreffende sector van de internationale 

arbeidsmarkt van, bij elkaar opgeteld, ten hoogste twaalf maanden.

2.1.2 Arbeid op grond van een zetelovereenkomst 

Op grond van artikel 3.31, vijfde lid, Vb verleent de IND de verblijfsvergunning aan de vreemdeling 
die:
• werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van het op 7 juni 2007 te 

’s-Gravenhage tot stand gekomen Zetelverdrag tussen het Internationaal Strafhof en het 
Gastland (Trb. 2007, 25); of

• werkzaamheden verricht als bedoeld in de voorlaatste alinea van de brief van 21 december 
2007 van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de 
Verenigde Naties, behorend bij het op 21 december 2007 te New York tot stand gekomen 
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de Zetel 
van het Speciale Tribunaal voor Libanon (Trb. 2007, 228).

De IND wijst de aanvraag voor een verblijfsvergunning niet af op grond van artikel 16, eerste lid, 
onder c, Vw, als de vreemdeling niet zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen 
van bestaan.

2.1.3 Intra-concern uitzendingen anders dan voor overplaatsing binnen een onderneming 

Algemeen

De IND verstaat onder een intra-concern uitzending een vorm van uitzending waarbij de werkgever 
de vreemdeling tijdelijk overplaatst van een buitenlandse vestiging naar een vestiging in Neder-
land en waarbij geen sprake is van een overplaatsing binnen een onderneming als bedoeld in 
artikel 3.30d Vb.

Op grond van paragraaf 24, van Bijlage 1 Uitvoeringsregels behorende bij de RuWav 2014, gaat 
het om de volgende categorieën vreemdelingen:
• sleutelpersoneel;
• trainees; en
• specialisten.

Middelen van bestaan

De IND neemt aan dat de vreemdeling zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen 
van bestaan in de zin van artikel 3.74, eerste lid, Vb juncto artikel 3.19, eerste lid, VV als het UWV 
een TWV heeft verleend voor de te verrichten arbeid.
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2.1.4 Geestelijk bedienaren 

In aanvulling op artikel 3.31 Vb: de IND wijst de aanvraag om een GVVA voor het verrichten van 
arbeid voor een religieuze of levensbeschouwelijke organisatie af als de vreemdeling het basisexa-
men inburgering in het buitenland niet heeft behaald of afgelegd, tenzij de vreemdeling hiervan is 
vrijgesteld. Voor het inburgeringsvereiste zie paragraaf B1/4.7 Vc.

In aanvulling op artikel 3.31 Vb:

De IND wijst de aanvraag om GVVA voor het verrichten van arbeid voor een religieuze of levensbe-
schouwelijke organisatie wil verrichten af, als het basisexamen inburgering in het buitenland niet 
is behaald of afgelegd door de vreemdeling.

Tenzij de vreemdeling hiervan is vrijgesteld. Zie voor het inburgeringsvereiste paragraaf B1/4.7 Vc.

2.1.5 Arbeid in loondienst na verblijf als familie- of gezinslid 

De IND verleent een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier onder de beperking ‘arbeid in 
loondienst’ aan de vreemdeling waarvan het verblijf als familie- of gezinslid is beëindigd, als wordt 
voldaan aan artikel 3.31, eerste lid, Vb.

2.2 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur 

Beperking

Op grond van artikel 3.4, eerste lid, aanhef en onder g, Vb verleent IND de verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd onder de beperking: ‘Arbeid in loondienst’.

Arbeidsmarktaantekening

Op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder d, VV luidt de arbeidsmarktaantekening op het 
verblijfsdocument: ‘Arbeid toegestaan mits TWV is verleend’.

Op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder m, VV luidt de arbeidsmarktaantekening op 
het verblijfsdocument: ‘Arbeid toegestaan conform aanvullend document’.

Op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder f, VV luidt de arbeidsmarktaantekening op het 
verblijfsdocument als de IND de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd verleent op grond 
van paragraaf B5/2.1.1 Vc: ‘TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid toegestaan mits 
TWV is verleend.

Op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder a, VV luidt de arbeidsmarktaantekening op het 
verblijfsdocument als de vreemdeling vrij is op de arbeidsmarkt ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet 
vereist’.

Op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder b, VV luidt de arbeidsmarktaantekening als de 
IND de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd verleent op grond van paragraaf B5/2.1.2 
Vc: ‘TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan’.

Voorschrift

Op grond van artikel 10 Wav kan aan de afgifte van een GVVA een voorschrift worden verbonden.

Geldigheidsduur

Op grond van artikel 14, vijfde lid, Vw, verleent de IND de GVVA voor de duur van maximaal één 
jaar. De geldigheidsduur van de GVVA eindigt in overeenstemming met het advies van het UWV.

Indien de GVVA wordt verleend met toepassing van artikel 8, derde lid, onder b en c, Wav verleent 
de IND de GVVA voor maximaal drie jaar. De geldigheidsduur van de GVVA eindigt in overeen-
stemming met het advies van het UWV.

Op grond van artikel 14, vijfde lid, Vw verleent de IND de op grond van paragraaf B5/2.1.1 Vc 
verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor de duur van maximaal één jaar.

Op grond van artikel 3.58, eerste lid, aanhef en onder g, Vb verleent de IND de op grond van 
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paragraaf B5/2.1.2 Vc verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor de duur van 
de werkzaamheden, maar voor maximaal één jaar.

Op grond van artikel 14, vijfde lid, Vw verleent de IND de op grond van paragraaf B5/2.1 Vc 
verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor maximaal één jaar. Indien de 
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd wordt verleend met toepassing van artikel 8, derde 
lid, onder b en c, Wav verleent de IND de verblijfsvergunning voor maximaal drie jaar.

Op grond van artikel 3.58, eerste lid, aanhef en onder g, Vb verlengt de IND de geldigheidsduur 
van de op grond van paragraaf B5/2.1.1 Vc verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in ieder 
geval:
• voor de duur van een inkomensvervangende uitkering krachtens een sociale verzekeringswet; 

of
• voor de duur van de arbeidsovereenkomst,
• maar voor maximaal één jaar.

Op grond van artikel 3.58, eerste lid, aanhef en onder g, Vb verlengt de IND de geldigheidsduur 
van de op grond van paragraaf B5/2.1.2 Vc verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde 
tijd in ieder geval voor de duur van de werkzaamheden, maar voor maximaal vijf jaar.

2.3 Bewijsmiddelen 

De IND beschouwt een advies van het UWV dat ten behoeve van de vreemdeling is afgegeven als 
bewijsmiddel dat:
• met de aanwezigheid van de vreemdeling in Nederland een wezenlijk Nederlands belang wordt 

gediend; en
• dat de vreemdeling zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Arbeid in loondienst

De IND beschouwt als bewijsmiddel voor de adviesaanvraag bij het UWV in ieder geval:
• de bijlage Gegevens arbeidsplaats, inclusief een arbeidsovereenkomst;
• de bijlage Gegevens eerder verblijf en toekomstig woonadres in Nederland.

In de hieronder genoemde specifieke gevallen beschouwt de IND verder als bewijsmiddel:
• Goederen leveren door en aan buitenlands bedrijf:

• de bijlage Gegevens levering goederen.
• Kunst en cultuur:

• de bijlage Gegevens musicus/artiest in topsegment.
• Geestelijke bedienaar:

• de bijlage Gegevens geestelijke bedienaar.
• Arbeid in loondienst overig:

• de bijlage Gegevens vacaturevoorziening.

Geestelijk bedienaren

De IND beschouwt als bewijsmiddel dat de solvabiliteit en continuïteit van de religieuze of 
levensbeschouwelijke organisatie in Nederland voldoende is gewaarborgd:
• een door een accountant middels een controleverklaring goedgekeurde jaarrekening van het 

afgesloten boekjaar; en
• een verklaring van betalingsgedrag als bedoeld in artikel 1.1.12 van de Leidraad Invordering 

2008 afgegeven door de Belastingdienst; of
• een verklaring van de Belastingdienst dat de organisatie niet belastingplichtig is.

Afwachten van herstel en hervatting van arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands 
zeeschip of mijnbouwinstallatie op het continentaal plat

De IND beschouwt als bewijsmiddel dat de vreemdeling een arbeidsverleden aan boord van een 
Nederlands zeeschip of op het continentaal plat heeft:
• een arbeidsovereenkomst; en
• een werkgeversverklaring.

De IND beschouwt een toekenningsbeschikking van de uitkeringsinstantie op grond van de ZW als 
bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling:
• uit hoofde van zijn dienstbetrekking op grond van een door Nederland gesloten sociaal 

zekerheidsverdrag verzekerd is of is geweest voor de Nederlandse sociale verzekeringen; en
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• recht heeft op een uitkering op grond van de ZW, die niet in het land van herkomst geldend kan 
worden gemaakt.

Het doorbrengen van verlof als de vreemdeling werkzaam is aan boord van een Nederlands 
zeeschip

De IND beschouwt een kopie van het monsterboekje als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de 
vreemdeling:
• een arbeidsverleden aan boord van een Nederlands zeeschip heeft van ten minste zeven jaar, 

waarin de totale duur van de onderbrekingen van de arbeid niet langer is dan achttien 
maanden;

• tijdens dat arbeidsverleden de verlofperioden geheel in Nederland heeft doorgebracht.

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling op het moment van 
indiening van de aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd gedurende ten 
minste nog één jaar beschikt over een arbeidsplaats aan boord van een Nederlands schip, 
waarmee hij zelfstandig en duurzaam over voldoende middelen van bestaan beschikt:
• een arbeidsovereenkomst; en
• een werkgeversverklaring.

Het doorbrengen van verlof als de vreemdeling werkzaam is op een mijnbouwinstallatie op het 
continentaal plat

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling op het moment van 
indiening van de aanvraag voor een verblijfsvergunning gedurende ten minste nog een jaar 
beschikt over een arbeidsplaats op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat, waarmee hij 
zelfstandig en duurzaam over voldoende middelen van bestaan beschikt:
• een arbeidsovereenkomst; en
• een werkgeversverklaring.

Het zoeken van arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip of op een 
mijnbouwinstallatie op het continentaal plat

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling een ononderbroken 
arbeidsverleden van ten minste zeven jaar aan boord van een Nederlands zeeschip of op een 
mijnbouwinstallatie op het continentaal plat heeft:
• een arbeidsovereenkomst; en
• een werkgeversverklaring.

De IND beschouwt een toekenningsbeschikking van de uitkeringsinstantie op grond van de WW als 
bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling:
• uit hoofde van zijn dienstbetrekking op grond van een door Nederland gesloten sociaal 

zekerheidsverdrag verzekerd is of is geweest voor de Nederlandse sociale verzekeringen; en
• recht heeft op een uitkering op grond van de WW en dat deze niet in het land van herkomst 

geldend kan worden gemaakt.

Intra-concern uitzendingen

De IND beschouwt een TWV die ten behoeve van de vreemdeling aan de referent is verleend als 
bewijsmiddel dat:
• met de aanwezigheid van de vreemdeling een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend; en
• dat de vreemdeling zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Arbeid op grond van een zetelovereenkomst

De IND beschouwt een verklaring van het Ministerie van BuZa als bewijsmiddel waaruit moet 
blijken dat de vreemdeling onder de werking valt van de Zetelovereenkomst tussen het Internatio-
naal Strafhof en het Gastland of onder de werking valt van de brief van 21 december 2007 van de 
Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties 
behorend bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betref-
fende de Zetel van het Speciale Tribunaal voor Libanon.

L

Paragraaf B6/2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
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B6/2.2 Het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst 

Duur postdoctorale opleiding

In aanvulling op artikel 3.42, eerste lid, onder c, Vb beschouwt de IND het afronden van een 
postdoctorale opleiding als voldoende, als deze:
• voor een academisch jaar is aangegaan;
• vanwege de zomerperiode feitelijk korter heeft geduurd dan 12 maanden; en minimaal 10 

maanden heeft geduurd.

Top 200-lijst

In aanvulling op artikel 3.42, eerste lid, onder e, Vb en artikel 3.23 VV geldt, in het geval de 
onderwijsinstelling niet is opgenomen in de top 200 van de algemene lijsten als bedoeld in artikel 
3.23 VV, maar wel is opgenomen in de top 200 van (één van) de beschikbare ranglijsten per 
faculteit en vakgebied als bedoeld in artikel 3.23 VV, het volgende:
• de vreemdeling moet zijn afgestudeerd of gepromoveerd aan de faculteit die voorkomt in de 

top 200, of in het vakgebied dat voorkomt in de top 200, om in aanmerking te komen voor een 
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘het zoeken naar en 
verrichten van arbeid al dan niet in loondienst’.

Tweede zoekjaar

In aanvulling op artikel 3.42, tweede lid, Vb geldt dat een tweede verblijfsvergunning regulier voor 
bepaalde tijd, onder de beperking ‘het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in 
loondienst’ alleen wordt verleend als de vreemdeling na afloop van het eerste zoekjaar een nieuwe 
opleiding heeft afgerond of opnieuw wetenschappelijk onderzoek heeft verricht als bedoeld in 
artikel 3.42, eerste lid, Vb.

M

Paragraaf B6/2.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

B6/2.5 Arbeid als zelfstandige 

Mvv-vereiste bij start-up

Op grond van artikel 3.71, derde lid, Vb wijst de IND een aanvraag om verlening van een verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd, onder een beperking ‘arbeid als zelfstandige’ niet af 
wegens het ontbreken van een geldige mvv als:
− De aanvraag is ingediend in het kader van artikel 3.30, zesde lid, Vb; en
− De vreemdeling al in Nederland is in verband met het oprichten van een innovatieve onderne-

ming en in het bezit van een visum kort verblijf of niet-visumplichtig is.

Bevoegdheid of vergunning om het beroep of onderneming te mogen uitoefenen

In aanvulling op artikel 3.30, eerste lid, aanhef en onder c, Vb verleent de IND een verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd, onder de beperking ‘arbeid als zelfstandige’ aan een 
vreemdeling als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• de vreemdeling wil een onderneming voeren in de individuele gezondheidszorg en registratie 

in het BIG-register heeft plaatsgevonden; of
• de vreemdeling is in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen voor de uitoefening van de 

onderneming. Dit hangt af van de betreffende wetgeving die voor de onderneming geldt.

Directeur-(groot)aandeelhouder

In aanvulling op artikel 3.30 Vb beschouwt de IND de vreemdeling als zelfstandige die een 
directeur-(groot)aandeelhouder is als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
• de vreemdeling heeft een belang van 25% of meer in de onderneming;
• de vreemdeling loopt een ondernemingsrisico; en
• de vreemdeling kan de hoogte van het salaris zelf beïnvloeden.

Het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag en Het Verdrag van handel en scheepsvaart 
tussen Nederland en Japan

De IND verleent een verblijfsvergunning op grond van artikel 3.30 Vb aan een vreemdeling die 
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onderdaan is van de Verenigde Staten van Amerika of Japan op grond van de hierboven 
genoemde Verdragen als wordt voldaan aan de algemene verblijfsvoorwaarden als genoemd in 
artikel 16 Vw met uitzondering van het eerste lid, aanhef en onder c, Vw, én de vreemdeling:
a. handel drijft tussen de grondgebieden van de twee verdragspartijen en zich bezighoudt met 

daarmee samenhangende of in verband staande werkzaamheden op handelsgebied; of
b. de bedrijfsuitoefening van een onderneming waarin de vreemdeling een aanzienlijk kapitaal 

heeft geïnvesteerd of waarin deze daadwerkelijk bezig is dat te doen, ontwikkelt en leidt.

Ad b.

De IND verstaat onder het begrip ‘bedrijfsuitoefening van een onderneming’ in ieder geval één van 
de volgende situaties:
• de vreemdeling vertegenwoordigt een Amerikaanse of Japanse onderneming in Nederland en 

is in dienst van deze onderneming in een sleutelfunctie; of
• de vreemdeling oefent een vrij beroep uit tenzij sprake is van een zekere publieke taak of een 

functie in de gezondheidszorg of publieke veiligheidssector.

De IND verstaat onder ‘aanzienlijk kapitaal’ in de hierna genoemde situaties het volgende:
• Eenmanszaak: een kapitaal waarmee de ondernemer zelfstandig de onderneming kan 

exploiteren. De IND beoordeelt de hoogte van het kapitaal per situatie, maar houdt als 
minimum een kapitaal van € 4.500 aan;

• Vennootschap onder firma: een kapitaal van ten minste 25% van het firmakapitaal, met als 
minimum een kapitaal van € 4.500;

• Commanditaire vennootschap: voor de beherende vennoot geldt hetzelfde als bij een 
vennootschap onder firma. De stille vennoot oefent geen onderneming uit en valt niet onder 
het bepaalde in de verdragen;

• Besloten vennootschap: een kapitaal van ten minste 25% van het gestorte kapitaal, met als 
minimum een kapitaal vana € 4.500.

• Naamloze vennootschap: ten minste 25% van het gestorte kapitaal. Het gestorte kapitaal is in 
Nederland ten minste € 45.000, zodat het ‘aanzienlijk kapitaal’ ten minste € 11.250 beslaat.

De IND telt geleend kapitaal niet mee als onderdeel van het ‘aanzienlijk kapitaal’.

De IND trekt de verblijfsvergunning in als het aanzienlijk kapitaal onder het voor de ondernemings-
vorm geldende minimum komt.

N

Paragraaf B6/3.2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

B6/3.2.2 Arbeid als kennismigrant 

Op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder g, VV luidt de arbeidsmarktaantekening op het 
verblijfsdocument: ‘Arbeid als kennismigrant en als zelfstandige toegestaan, andere arbeid 
toegestaan met TWV’. Op grond van in artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder a, VV luidt de 
arbeidsmarktaantekening als de vreemdeling vrij is op de arbeidsmarkt: ‘Arbeid vrij toegestaan, 
TWV niet vereist’.

B6/3.2.3 Wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG 

Op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder a, VV luidt de arbeidsmarktaantekening op het 
verblijfsdocument: ’Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’.

B6/3.2.5 Verblijf als houder van de Europese blauwe kaart 

Op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder h, VV luidt de arbeidsmarktaantekening op het 
verblijfsdocument: ‘Arbeid als houder van de Europese blauwe kaart en als zelfstandige toege-
staan, andere arbeid toegestaan met TWV’. Op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder a, 
VV luidt de arbeidsmarktaantekening, als de vreemdeling vrij is op de arbeidsmarkt: ‘Arbeid vrij 
toegestaan, TWV niet vereist’.

O

Paragraaf B6/3.2.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
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B6/3.2.3 Wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG 

Op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder a, VV luidt de arbeidsmarktaantekening op het 
verblijfsdocument: ’Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’.

P

Paragraaf B6/3.2.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

B6/3.2.5 Verblijf als houder van de Europese blauwe kaart 

Op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder h, VV luidt de arbeidsmarktaantekening op het 
verblijfsdocument: ‘Arbeid als houder van de Europese blauwe kaart en als zelfstandige toege-
staan, andere arbeid toegestaan met TWV’. Op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder a, 
VV luidt de arbeidsmarktaantekening, als de vreemdeling vrij is op de arbeidsmarkt: ‘Arbeid vrij 
toegestaan, TWV niet vereist’.

Q

Paragraaf B6/4.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.3 Arbeid als kennismigrant 

Kennismigrant: algemeen

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling voldoet aan het 
looncriterium zoals is vastgelegd in artikel 1d, Buwav:
• een arbeidsovereenkomst;
• een aanstellingsbesluit; of
• als sprake is van overplaatsing in concernverband, niet zijnde een overplaatsing binnen een 

onderneming als bedoeld in artikel 3.30d Vb, en geen arbeidsovereenkomst wordt aangegaan 
met het in Nederland gevestigde onderdeel van het bedrijf: een verklaring van het bedrijf in het 
buitenland waarin staat wat de duur van de overplaatsing is, de aard van het dienstverband en 
het loon.

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling zelfstandig en 
duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan:
• een arbeidsovereenkomst; of
• een aanstellingsbesluit.

De IND beschouwt als bewijsmiddelen waaruit moet blijken dat de vreemdeling een marktconform 
loon verdient, documenten met daarin informatie over:
• de aard van het bedrijf en het totale personeelsbestand van het bedrijf;
• de opleiding van de kennismigrant. De werkgever moet inzichtelijk maken dat de kennismi-

grant over bepaalde kwalificaties beschikt. Dit kan de werkgever aantonen door het overleggen 
van diploma’s en/of getuigschriften van de kennismigrant. Kopieën van diploma’s en getuig-
schriften moeten zijn gewaardeerd door het Nuffic;

• de functie die de kennismigrant gaat vervullen. De werkgever moet:
• aangeven wat de naam van de functie is en welke taken de kennismigrant binnen deze functie 

gaat vervullen; en
• aantonen welke speciale deskundigheid op het gebied van opleiding en werkervaring nodig is 

om deze functie te doen vervullen door een kennismigrant; en
• de arbeidsplaats. De werkgever moet:
• aangeven of er een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing is, en zo ja, welke; 

en
• inzichtelijk maken dat het loon en andere arbeidsvoorwaarden (inclusief de overige vergoedin-

gen die aan de kennismigrant betaald gaan worden), overeenkomen met de laatst overeenge-
komen CAO.

Als geen sprake is van een CAO moet de werkgever informatie verstrekken dat het loon en andere 
arbeidsvoorwaarden overeenkomen met vergelijkbare functies.

Kennismigrant: wetenschappelijk onderzoeker

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit de duur en de aard van het dienstverband en het loon 

16 Staatscourant 2017 nr. 17943 31 maart 2017



blijken en waarin de functiescheiding en de functiecode zoals gedefinieerd in het universitair 
functieordeningssysteem zijn opgenomen:
• een arbeidsovereenkomst; of
• een aanstellingsbesluit.

Kennismigrant: gastdocent

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit de duur en de aard van de werkzaamheden en het 
loon blijken
• een aanstellingsbesluit; of
• een gastovereenkomst.

Kennismigrant: arts of specialist in opleiding

De IND beschouwt een bewijs van inschrijving in het opleidingsregister van de Medische 
Specialisten Registratie Commissie, de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie of de 
Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de 
vreemdeling is ingeschreven als arts of specialist in opleiding.

R

Paragraaf B7/3.6.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3.6.2 Wobka 

De IND verleent de verblijfsvergunning regulier onder de beperking familie- of gezinslid als aan 
alle volgende vereisten van de Wobka als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, Vb is voldaan:
• de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft een beginseltoestemming afgegeven (artikel 

2 Wobka);
• de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft ingestemd met de opneming van het 

buitenlandse adoptiekind in het gezin van de aspirant-adoptiefouders;
• er is een medische verklaring met betrekking tot het buitenlandse adoptiekind (artikel 8, aanhef 

en onder b, Wobka) overgelegd waaruit blijkt dat het kind niet lijdt aan een gevaarlijke 
besmettelijke of langdurige lichamelijke of geestelijke ziekte. Dit vereiste zal er niet toe leiden 
dat een gehandicapt kind nooit zou kunnen worden opgenomen. Als uit de medische verklaring 
blijkt dat het kind al op tbc is getest, hoeft het kind niet alsnog (hier te lande) een onderzoek 
naar tbc te ondergaan, voor zover dit onderzoek op grond van zijn nationaliteit vereist is;

• de afstand door de biologische ouder(s) van het buitenlandse adoptiekind is naar behoren 
geregeld (artikel 8, aanhef onder d, Wobka); en

• de autoriteiten in het land van herkomst stemmen in met de opneming van het buitenlandse 
adoptiekind in het gezin van de aspirant-adoptiefouders (artikel 8, aanhef en onder e, Wobka).

De IND wijst de aanvraag af als bij het ontbreken van een geldig document voor grensoverschrij-
ding de identiteit van het buitenlandse adoptiekind niet op een andere manier is aangetoond.

Versnelde procedure

De IND handelt de aanvraag om verlening van een machtiging tot voorlopig verblijf ten behoeve 
van het adoptiekind versneld – binnen twee weken – af als deze wordt ingediend door de bemidde-
lende, vergunninghoudende instantie namens de aspirant-adoptiefouders.

Nadat de IND heeft gecontroleerd dat de beginseltoestemming is afgegeven en de leges zijn 
betaald, geeft de IND de toestemming aan de Nederlandse vertegenwoordiging voor het land van 
herkomst voor afgifte van de machtiging tot voorlopig verblijf. Hierbij geldt het voorbehoud dat de 
volgende bewijsmiddelen worden overgelegd bij de Nederlandse vertegenwoordiging:
• de afstandsverklaring van de biologisch ouders;
• de verklaring van de bevoegde autoriteiten waaruit moet blijken dat zij hebben ingestemd met 

de opneming van het buitenlandse adoptiekind in het gezin van de aspirant-adoptiefouders;
• de medische verklaring, niet ouder dan zes maanden, waaruit moet blijken dat in redelijkheid 

kan worden aangenomen dat het adoptiekind niet lijdt aan een gevaarlijke of besmettelijke of 
langdurige lichamelijke of geestelijke ziekte.

De betrokken Nederlandse vertegenwoordiging controleert of de afstandsverklaring van de 
biologische ouders, de verklaring van de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst, waaruit 
moet blijken dat de autoriteiten van het land van herkomst hebben ingestemd met de opneming 
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van het buitenlandse adoptiekind in het gezin van de aspirant-adoptiefouders en de medische 
verklaring aanwezig zijn.

Als er bij de Nederlandse vertegenwoordiging twijfel bestaat over de juistheid van bovenge-
noemde documenten, legt de Nederlandse vertegenwoordiging de zaak aan de IND voor. De IND 
stelt nader onderzoek in en beslist op basis van het onderzoeksresultaat of de machtiging tot 
voorlopig verblijf kan worden afgegeven door de Nederlandse vertegenwoordiging.

S

Paragraaf B7/4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur Beperking 

Op grond van artikel 3.4, eerste lid, onder a, Vb verleent de IND de verblijfsvergunning regulier 
voor bepaalde tijd onder de beperking: ‘Verblijf als familie- of gezinslid bij (naam van de partner/ 
echtgenoot/ minderjarig kind, enz)’.

Arbeidsmarktaantekening

Als de referent een Nederlander is, dan luidt op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder a, 
VV de arbeidsmarktaantekening: ‘Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist.’

Als de referent in het bezit is van een verblijfsvergunning, dan is de arbeidsmarktaantekening van 
familie- en gezinsleden dezelfde als die van diens referent.

In afwijking hiervan wordt op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder a, VV de aanteke-
ning ‘Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist’ geplaatst op het verblijfsdocument van een 
gezinslid van een:
− kennismigrant;
− houder van een Europese blauwe kaart;
− vergunninghouder in het kader van overplaatsing binnen een onderneming; of
− wetenschappelijk onderzoeker op grond van de richtlijn 2005/71/EG.

Als de referent in het bezit is van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, 
onder m, Vb dan luidt op grond van artikel 3.1, derde lid, onder l, VV de arbeidsmarktaantekening: 
‘arbeid niet toegestaan’.

Als de referent in het bezit is van een GVVA, dan luidt voor gezinsleden de arbeidsmarktaanteke-
ning: ‘Arbeid toegestaan mits TWV is verleend’.

Geldigheidsduur

Op grond van artikel 3.58, eerste lid, aanhef en onder a, Vb verleent de IND de verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd met een geldigheidsduur gelijk aan de duur van het verblijfsrecht van 
de referent. Als de referent Nederlander is of verblijf heeft voor langer dan vijf jaar, dan verleent de 
IND de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met een geldigheidsduur van vijf jaar.

T

Paragraaf B7/5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

5 Bewijsmiddelen 

Middelen

Blijvend en volledig arbeidsongeschikt

De IND beschouwt als de referent een uitkering op grond van de WAO, WAZ of Wajong ontvangt 
als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat hij blijvend en volledig arbeidsongeschikt is:
• een toekenningsbeschikking van de uitvoeringsinstantie die de arbeidsongeschiktheids-

uitkering verstrekt;
• de meest recente herbeoordeling; en
• de meest recente uitkeringsspecificatie.

De IND beschouwt als de referent een uitkering op grond van de WIA of Wet Wajong ontvangt als 
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bewijsmiddel waaruit moet blijken dat hij blijvend en volledig arbeidsongeschikt is:
• een toekenningsbeschikking van de uitvoeringsinstantie die de arbeidsongeschiktheids-

uitkering verstrekt; en
• de meest recente herbeoordeling.

De IND beschouwt in het geval de referent geen uitkering op grond van de WIA, WAO, WAZ, Wet 
Wajong of Wajong ontvangt een verklaring van een bedrijfsarts of verzekeringsarts als bewijsmid-
del waaruit moet blijken dat hij blijvend en volledig arbeidsongeschikt is. De arts die de verklaring 
heeft afgegeven moet met een aantekening over het betreffende specialisme in het BIG-register 
staan ingeschreven.

Niet in staat om aan de plicht tot arbeidsinschakeling te voldoen

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de referent blijvend niet in staat is 
om aan de verplichting tot arbeidsinschakeling conform artikel 9 Wwb te voldoen:
• toekenningsbesluiten op grond van de Wwb die betrekking hebben op de vijf jaar voorgaand 

aan de indiening van de aanvraag;
• correspondentie met het College van B&W over ontheffing van de plicht tot arbeidsinschake-

ling, die betrekking heeft op de vijf jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag; en
• (als aanwezig) bewijsmiddelen waaruit blijkt dat arbeidsinschakeling binnen een redelijke 

termijn niet te verwachten is.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

De IND beschouwt een huwelijksakte als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling is 
gehuwd met de referent.

De IND beschouwt een akte van geregistreerd partnerschap als bewijsmiddel waaruit moet blijken 
dat de vreemdeling een geregistreerd partnerschap is aangegaan met de referent.

De IND beschouwt de relatieverklaring als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling 
een relatie heeft met de referent.

De IND beschouwt de ingevulde partnervragenlijst als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat 
sprake is van een duurzame en exclusieve relatie.

De IND beschouwt een ongehuwdverklaring uit het land van herkomst en/of het land van 
bestendig verblijf, als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling in het land van 
herkomst en/of het land van bestendig verblijf niet is gehuwd. De ongehuwdverklaring mag niet 
ouder zijn dan zes maanden.

De IND beschouwt een ongehuwdverklaring uit het land van herkomst en/of het land van 
bestendig verblijf, als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de referent in het land van herkomst 
en/of het land van bestendig verblijf niet is gehuwd. De ongehuwdverklaring mag niet ouder zijn 
dan zes maanden.

De IND beschouwt als bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de vreemdeling de persoon bij wie verblijf 
was toegestaan wegens gewelddaden heeft verlaten:
• recente bescheiden van de politie, waaruit blijkt dat bij de politie aannemelijk is gemaakt dat 

het huiselijk geweld heeft plaatsgevonden; of
• een recente verklaring van de politie of het OM waaruit blijkt dat het OM ambtshalve vervol-

ging tegen de dader heeft ingesteld; en
• recente medische informatie van de (vertrouwens)arts of een recente verklaring van een 

andere hulpverlener of recente gegevens over verblijf in de opvang of andere objectieve 
gegevens uit betrouwbare bron, waaruit voldoende blijkt dat het huiselijk geweld heeft 
plaatsgevonden.

Minderjarige kinderen

De IND beschouwt een geboorteakte als bewijsmiddel van de gezinsband tussen de vreemdeling 
en de referent.

De IND beschouwt een ‘Bijlage verklaring burgerlijke staat’ als bewijsmiddel waaruit moet blijken 
dat de vreemdeling die 15 jaar of ouder is feitelijk tot het gezin van de referent behoort.

De IND beschouwt andere bescheiden met betrekking tot de familierechtelijke relatie als bewijs-
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middel waaruit de gezinsband tussen de vreemdeling en de referent moet blijken, als deze 
familierechtelijke relatie niet uit de geboorteakte blijkt.

De IND beschouwt bescheiden waaruit het rechtmatig gezag blijkt als bewijsmiddel van het 
rechtmatig gezag van de referent over de vreemdeling.

De IND beschouwt -in het geval van een achtergebleven ouder met rechtmatig gezag- als 
bewijsmiddel dat de achtergebleven ouder toestemming heeft gegeven voor de komst van het 
minderjarige kind naar Nederland:
• een door de achtergebleven ouder ondertekende toestemmingsverklaring; en
• een kopie van een identiteitsbewijs van de achtergebleven ouder.

Verruimde gezinshereniging met minderjarige houder verblijfsvergunning asiel

De IND beschouwt bescheiden met betrekking tot de familierechtelijke relatie, zoals een geboorte-
akte, als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling een familielid is van referent als 
bedoeld in artikel 3.24a Vb.

Adoptie

a. De vreemdeling is nog niet geadopteerd of de buitenlandse adoptiebeslissing moet nog 
worden erkend door de Nederlandse rechter. De vreemdeling zal ter adoptie worden opgeno-
men in het gezin van de referent.
De IND beschouwt een beginseltoestemming van de Centrale autoriteit Internationale 
Kinderaangelegenheden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie als bewijsmiddel dat de 
referent geschikt is bevonden om een buitenlands kind op te nemen ter adoptie.
De IND beschouwt het Statement of approval van de Centrale autoriteit Internationale 
Kinderaangelegenheden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie als bewijsmiddel dat de 
referent het buitenlandse kind in zijn gezin mag opnemen ter adoptie, als het gaat om een 
Verdragsadoptie (Haags Adoptieverdrag).
De IND beschouwt de beginseltoestemming op naam van de Centrale autoriteit Internationale 
Kinderaangelegenheden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie als bewijsmiddel dat de 
referent het buitenlandse kind in zijn gezin mag opnemen ter adoptie, als het gaat om een
niet-Verdragsadoptie.
De IND beschouwt een verklaring van de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst als 
bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de autoriteiten van het land van herkomst hebben 
ingestemd met de opneming van de vreemdeling door de referent ter adoptie.
De IND beschouwt een afstandsverklaring van de biologische ouders als bewijsmiddel waaruit 
moet blijken dat de biologische ouders afstand hebben gedaan van de vreemdeling.
De IND beschouwt een in het land van herkomst afgegeven medische verklaring, niet ouder 
dan zes maanden, als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat in redelijkheid kan worden 
aangenomen dat de vreemdeling niet lijdt aan een gevaarlijke of besmettelijke of langdurige 
lichamelijke of geestelijke ziekte.
De IND beschouwt, bij het ontbreken van een geldig document voor grensoverschrijding, als 
bewijsmiddel waarmee de identiteit van het buitenlandse adoptiekind op een andere deugde-
lijke wijze kan worden aangetoond, bescheiden waaruit de identiteit van het kind blijkt, 
bijvoorbeeld een geboorteakte.
De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat een adoptiebeslissing is erkend 
één van de volgende bescheiden:
• een verklaring van conformiteit op grond van artikel 23 van het Haags Adoptieverdrag 

(HAV), in geval van een Verdragsadoptie;
• een door de bevoegde instantie in het land van herkomst afgegeven buitenlandse 

adoptiebeslissing (als de adoptiebeslissing op grond van artikel 10:108 BW van rechtswege 
wordt erkend);

• een door de bevoegde instantie afgegeven buitenlandse adoptiebeslissing en een uitspraak 
van de Nederlandse rechter (als de adoptiebeslissing op grond van artikel 10:109 BW door 
de Nederlandse rechter moet zijn erkend);

• een door de bevoegde instantie afgegeven buitenlandse adoptiebeslissing en een 
onherroepelijke uitspraak van de rechter (als de rechtsgeldigheid van de adoptiebeslissing 
door de Nederlandse rechter bij een niet meer voor hogere voorziening vatbare beslissing 
moet zijn erkend, in de situatie dat de adoptiefouders die hun woon- en verblijfplaats in 
Nederland hebben, de procedure op grond van de Wobka niet hebben gevolgd); of

• een adoptie-uitspraak waaruit blijkt dat het kind in Nederland is geadopteerd.
b. Verblijf gedurende het afwachten van het onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant-

adoptiefouders als bedoeld in artikel 11 Wobka
De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling is opgenomen in 
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het gezin van de aspirant-adoptiefouders in de periode dat de aspirant-adoptiefouders hun 
gewone verblijfplaats in het buitenland hadden, bescheiden waaruit het vorenstaande blijkt, 
bijvoorbeeld een afschrift uit de openbare registers uit het desbetreffende land.
De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de ouders van het kind, of als 
deze zijn overleden of een onbekende verblijfplaats hebben, de autoriteiten van het land van 
herkomst vóór de komst naar Nederland hebben ingestemd met het vertrek van het kind en 
met de opneming van het kind ter adoptie in het gezin van de aspirant-adoptiefouders:
• een instemmingsverklaring van de ouders; of
• een instemmingsverklaring van de bevoegde autoriteiten in het land van herkomst.
De IND beschouwt bescheiden zoals vliegtickets als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat het 
kind met de aspirant-adoptiefouders Nederland is ingereisd.
De IND beschouwt, bij het ontbreken van een geldig document voor grensoverschrijding, als 
bewijsmiddel waarmee de identiteit van het buitenlandse adoptiekind op een andere deugde-
lijke wijze kan worden aangetoond, bescheiden waaruit de identiteit van het kind blijkt, 
bijvoorbeeld een geboorteakte.

Buitenlandse pleegkinderen

De IND beschouwt bescheiden waaruit blijkt dat sprake is van zodanige omstandigheden dat de 
vreemdeling niet of bezwaarlijk door in het land van herkomst wonende naaste bloed- of aanver-
wanten kan worden verzorgd als bewijsmiddel dat de vreemdeling naar het oordeel van Onze 
Minister in het land van herkomst geen aanvaardbare toekomst heeft.

De IND beschouwt bescheiden waaruit de familierechtelijke relatie blijkt als bewijsmiddel dat de 
referent een bloed- of aanverwant is van de vreemdeling in de zin dat hij een grootouder, broer, 
zuster, oom of tante van de vreemdeling is.

De IND beschouwt een in het land van herkomst afgegeven medische verklaring, niet ouder dan 
zes maanden, als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat in redelijkheid kan worden aangenomen 
dat de vreemdeling niet lijdt aan een gevaarlijke of besmettelijke of langdurige lichamelijke of 
geestelijke ziekte.

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de ouder(s) of wettelijk vertegen-
woordiger en – als het recht van het land van herkomst dit vereist – de autoriteiten in het land van 
herkomst hebben ingestemd met het verblijf van de vreemdeling in het gezin van de pleegouders:
• een instemmingsverklaring van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers; en
• een instemmingsverklaring van de bevoegde autoriteiten in het land van herkomst.

De IND beschouwt een verklaring van de bevoegde autoriteiten (bij voorkeur) van het land van 
herkomst als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de aspirant-pleegouders het gezag hebben 
over de vreemdeling.

Artikel 8 EVRM 

De IND beschouwt bescheiden waaruit de familierechtelijke relatie tussen de vreemdeling en de 
referent blijkt als bewijsmiddel waaruit moet blijven dat sprake is van gezinsleven in de zin van 
artikel 8 EVRM.
De IND beschouwt bescheiden waaruit blijkt dat invulling wordt gegeven aan het gezinsleven 
tussen de vreemdeling en de referent als bewijsmiddel van de feitelijke invulling.

Mvv-vereiste voor de gezinsleden van de houder van de Europese blauwe kaart

De IND beschouwt gegevens en bescheiden waaruit de duur en aard van het eerdere verblijf als 
gezinslid in de andere staat die partij is bij het EU-verdrag als bewijsmiddel dat de vreemdeling 
geen mvv hoeft over te leggen.

U

Paragraaf B8/5.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

5.4 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur 

Beperking

Op grond van artikel 3.4, eerste lid, aanhef en onder p, Vb verleent de IND de verblijfsvergunning 
regulier bepaalde tijd onder de beperking: ‘tijdelijke humanitaire gronden’.
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De IND plaatst in het geldig document voor grensoverschrijding de aantekening ‘in afwachting van 
remigratievoorzieningen’.

Arbeidsmarktaantekening

Op grond van artikel 3.1, derde lid, aanhef en onder a, VV luidt de arbeidsmarktaantekening op het 
verblijfsdocument: ‘Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist’.

Geldigheidsduur

Op grond van artikel 3.58, eerste lid, aanhef en onder q, Vb verleent de IND de verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd met een geldigheidsduur van ten hoogste zes maanden of zoveel korter 
als het daadwerkelijke vertrek uit Nederland binnen zes maanden ligt.

V

Paragraaf B10/2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.2 Beleidsregels 

Een familielid van een burger van de Unie verliest niet de rechten, die al aan het EU-recht werden 
ontleend als de burger van de Unie naturaliseert tot Nederlander (al dan niet met verlies van de 
oorspronkelijke nationaliteit).

Verblijfsrecht familielid bij terugkeer Nederlander na gebruik van recht op vrij verkeer

Voor het uit een derde land afkomstige familielid van een Nederlander ontstaat een afgeleid 
verblijfsrecht op basis van artikel 21, eerste lid, VWEU als de Nederlander en het familielid:
• daadwerkelijk hebben verbleven in een andere lidstaat van de EU;
• gedurende de gehele periode van daadwerkelijk verblijf in de andere lidstaat hebben voldaan 

aan de voorwaarden genoemd in lid 1 of lid 2 van artikel 7 of in artikel 16 van richtlijn 
2004/38/EG; en

• tijdens het daadwerkelijke verblijf in de andere lidstaat een gezinsleven hebben opgebouwd of 
bestendigd.

De IND neemt alleen aan dat het gezinsleven is opgebouwd of bestendigd bij een daadwerkelijk, 
aaneengesloten verblijf in de andere lidstaat van ten minste zes maanden.

De IND verstrekt een document EU/EER (bijlage 7e, VV) aan het uit een derde land afkomstige 
familielid van een Nederlander als aan voornoemde vereisten is voldaan.

De IND past gedurende het rechtmatige verblijf van het familielid van een Nederlander hoofdstuk 
8, afdeling 2, paragraaf 2, van het Vb naar analogie toe.

Verblijf van verzorgende ouder bij Nederlands minderjarig kind

Een vreemdeling heeft rechtmatig verblijf op grond van artikel 8 onder e, Vw als aan alle volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
• de vreemdeling heeft een minderjarig kind dat in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit;
• dit kind komt ten laste van de vreemdeling, en woont in bij deze vreemdeling; en
• dit kind moet, bij het onthouden van verblijfsrecht aan de vreemdeling, de vreemdeling volgen 

en het grondgebied van de EU verlaten.

De IND neemt in ieder geval niet aan dat het kind de vreemdeling moet volgen en het grondgebied 
van de Europese Unie moet verlaten als er een andere ouder is die rechtmatig verblijf heeft op 
grond van artikel 8, aanhef en onder a t/m e, dan wel l, Vw of de Nederlandse nationaliteit heeft, en 
deze ouder feitelijk voor het kind kan zorgen.

De IND neemt in ieder geval aan dat de andere ouder feitelijk voor het kind kan zorgen als:
• de andere ouder het gezag heeft over het kind, dan wel alsnog het gezag over het kind kan 

krijgen; en
• de andere ouder gebruik kan maken van hulp en ondersteuning bij zorg en opvoeding die van 

overheidswege of door maatschappelijke organisaties wordt geboden. Hieronder verstaat de 
IND ook de verstrekking van een uitkering uit de algemene middelen waar Nederlanders in 
Nederland in beginsel aanspraak op kunnen maken.
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De IND neemt in ieder geval aan dat de andere ouder feitelijk niet voor het kind kan zorgen als 
deze ouder:
• zich in detentie bevindt; of
• aantoont dat het gezag niet aan hem kan worden toegekend.

Rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn

In aanvulling op artikel 8.7, tweede lid, Vb stelt de IND adoptiefkinderen gelijk met rechtstreekse 
bloedverwanten in neergaande lijn.

Ten laste zijn van

Als een familielid als bedoeld in artikel 8.7, tweede lid, aanhef en onder c en d, Vb en artikel 8.7, 
derde lid, Vb stelt ten laste te zijn van een burger van de Unie, dan beoordeelt de IND of dit 
familielid, op het moment dat dit familielid verzoekt om hereniging met de burger van de Unie, in 
het land van herkomst of het land vanwaar het familielid kwam (dat wil zeggen niet in Nederland) 
materieel wordt ondersteund door de burger van de Unie. Deze materiële ondersteuning moet 
noodzakelijk en reëel zijn.

Bij een familielid als bedoeld in artikel 8.7, tweede lid, aanhef en onder c en d, Vb neemt de IND in 
ieder geval aan dat de materiële ondersteuning noodzakelijk is als het familielid vanwege zijn 
economische en sociale toestand niet (volledig) in zijn basisbehoeften voorziet. Waarom het 
familielid een beroep doet op materiële ondersteuning is niet van belang.

Bij een familielid als bedoeld in artikel 8.7, derde lid, Vb neemt de IND slechts aan dat de materiële 
ondersteuning noodzakelijk is, als het familielid vanwege zijn economische en sociale toestand 
niet (volledig) in zijn basisbehoeften voorziet. Waarom het familielid een beroep doet op materiële 
ondersteuning is niet van belang.

Bij een familielid als bedoeld in artikel 8.7, tweede lid, aanhef en onder c en d, Vb neemt de IND in 
ieder geval aan dat de materiële ondersteuning reëel is als de burger van de Unie aan het 
familielid ten minste één jaar ononderbroken regelmatig een som geld heeft betaald welke voor 
het familielid noodzakelijk is om in zijn basisbehoeften te voorzien in zijn land van herkomst.

Bij een familielid als bedoeld in artikel 8.7, derde lid, Vb neemt de IND slechts aan dat de materiële 
ondersteuning reëel is als de burger van de Unie aan het familielid ten minste één jaar ononder-
broken regelmatig een som geld heeft betaald welke voor het familielid noodzakelijk is om in zijn 
basisbehoeften te voorzien in zijn land van herkomst.

Duurzame relatie

In aanvulling op artikel 8.7, vierde lid, Vb neemt de IND aan dat een duurzame relatie bestaat als 
de burger van de Unie en de ongehuwde partner:
• voorafgaand aan het moment van de aanvraag voor toetsing aan het EU-recht of het moment 

van beslissen gedurende een termijn van zes maanden een gezamenlijke huishouding voerden 
en gedurende die termijn feitelijk samenwoonden; of

• gezamenlijk een kind hebben.

In alle gevallen moet het gaan om een bestaande duurzame relatie.

Reële en daadwerkelijke arbeid

In aanvulling op artikel 8.12, eerste lid, aanhef en onder a, Vb beschouwt de IND een burger van de 
Unie als werknemer of zelfstandige als deze reële en daadwerkelijke arbeid verricht. Van reële en 
daadwerkelijke arbeid is in ieder geval sprake als:
• de inkomsten uit arbeid meer bedragen dan 50% van de toepasselijke bijstandsnorm; of
• de burger van de Unie ten minste 40% van de gebruikelijke volledige arbeidstijd werkt.

EU-grensarbeid

Familieleden van een burger van de Unie die op grond van het EU-recht verblijven in een aan 
Nederland grenzende lidstaat, mogen in Nederland alleen arbeid verrichten als de werkgever 
beschikt over een geldige TWV, tenzij de Wav anders bepaalt.
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Beroepsopleiding

In aanvulling op artikel 8.12, eerste lid, aanhef en onder c, Vb verstaat de IND onder ‘beroepsoplei-
ding’ iedere onderwijsvorm (inclusief stage) die opleidt voor een:
• speciaal beroep;
• vak;
• betrekking; of
• bijzondere bekwaamheid om een beroep uit te oefenen.

Onvrijwillige werkloosheid

In aanvulling op artikel 8.12, tweede lid, Vb gaat de IND uit van onvrijwillige werkloosheid tenzij 
door de gemeentelijke sociale dienst of het UWV genoegzaam is vastgesteld dat hier geen sprake 
van is.

Voldoende middelen van bestaan voor de vreemdeling als bedoeld in artikel 8.7, eerste lid, Vb en 
familieleden

De IND willigt de aanvraag voor toetsing aan het EU-recht van een familielid in als blijkt dat de 
vreemdeling als bedoeld in artikel 8.7, eerste lid, Vb op het moment dat op die aanvraag wordt 
beslist reële en daadwerkelijke arbeid verricht of voor zichzelf en zijn familieleden beschikt over 
voldoende middelen van bestaan.

Bewijs van rechtmatig verblijf

In aanvulling op artikel 8.13, vierde lid, Vb verstrekt de IND aan een familielid dat wil verblijven bij 
een burger van de Unie onmiddellijk na indiening van de aanvraag voor toetsing aan het EU-recht 
de sticker ‘Verblijfsaantekeningen Gemeenschapsonderdanen (bijlage 7h, VV) met de aantekening 
dat het familielid mag werken.

In de volgende gevallen wordt geen sticker ‘Verblijfsaantekeningen gemeenschapsonderdanen’ 
(bijlage 7h, VV) afgegeven, maar een sticker ‘verblijfsaantekeningen algemeen’ (bijlage 7g, VV) 
waaruit blijkt dat arbeid niet is toegestaan:
• de familierechtelijke relatie met de burger van de Unie is niet aangetoond;
• er zijn indicaties aanwezig van een schijnrelatie of schijnhuwelijk; of
• er is niet deugdelijk bewezen dat sprake is van een duurzame relatie.

Arbeidsmarktpositie van burgers van de Unie voor wie het vrije verkeer van werknemers nog niet 
geldt

De IND stelt een burger van de Unie voor wie het vrije verkeer van werknemers nog niet geldt als 
gevolg van een overgangsmaatregel in het bezit van een verblijfsdocument met de arbeidsmarkt-
aantekening: ‘arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’ als:
• de burger van de Unie ten minste twaalf maanden onafgebroken heeft beschikt over een 

verblijfsdocument met de arbeidsmarktaantekening: ‘arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’;
• aan de werkgever van de burger van de Unie een TWV is verleend met een onafgebroken 

geldigheidsduur van ten minste twaalf maanden en gedurende de geldigheidsduur van de 
TWV ten minste twaalf maanden onafgebroken reële en daadwerkelijke arbeid is verricht bij die 
werkgever; of

• de burger van de Unie ten minste twaalf maanden onafgebroken heeft beschikt over een 
verblijfsvergunning onder de beperking ‘arbeid als kennismigrant’.

In alle overige gevallen wordt de burger van de Unie voor wie het vrije verkeer van werknemers 
nog niet geldt door de IND in het bezit gesteld van een verblijfsdocument met de arbeidsmarktaan-
tekening: ‘Arbeid in loondienst alleen toegestaan met TWV’ of in geval dat werkzaamheden 
worden verricht in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening: ’TWV niet vereist voor 
specifieke arbeid, andere arbeid toegestaan mits TWV is verleend’.

De IND telt bij de beoordeling of de burger van de Unie voor wie het vrije verkeer van werknemers 
nog niet geldt inmiddels volledige toegang heeft tot de arbeidsmarkt de geldigheidsduur van 
TWV’s die zijn verleend voor de duur van minder dan twaalf maanden bij elkaar op, op voorwaarde 
dat sprake is van een aaneengesloten periode.

In aanvulling op artikel 8.13, vierde lid, Vb verstrekt de IND aan een familielid dat wil verblijven bij 
een burger van de Unie voor wie het vrije verkeer van werknemers nog niet geldt onmiddellijk na 
indiening van de aanvraag voor toetsing aan het EU-recht de sticker ‘Verblijfsaantekeningen 
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algemeen’ (bijlage 7g, VV) met dezelfde aantekening als de verblijfgever.

W

Paragraaf B10/4.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.4 Ontzegging of beëindiging rechtmatig verblijf 

De IND ontzegt of beëindigt het verblijfsrecht van een Turkse werknemer en zijn gezinsleden die 
vallen onder de reikwijdte van artikel 6, eerste lid, of 7, Besluit 1/80, als sprake is van één van de 
volgende gevallen:
a. het persoonlijk gedrag van vreemdeling vormt een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving;
b. de vreemdeling die het verblijf ontleent aan artikel 6, eerste lid, Besluit 1/80 verricht geen 

legale arbeid meer:
c. na detentie of bij vrijwillige werkloosheid als de Turkse werknemer ten minste één jaar maar 

minder dan drie jaar legale arbeid heeft verricht bij dezelfde werkgever;
d. na detentie of bij vrijwillige werkloosheid als de Turkse werknemer drie jaar onafgebroken 

legale arbeid heeft verricht bij dezelfde werkgever en hij niet binnen drie maanden een nieuwe 
dienstbetrekking vindt tenzij hij na afloop van deze drie maanden aantoont dat hij daadwerke-
lijk op zoek is naar werk en een reële kans daarop heeft;

e. de vreemdeling heeft het grondgebied van Nederland voor zes maanden of langer verlaten, 
tenzij de reden hiervan is: een ernstige ziekte, het vervullen van de militaire dienstplicht of een 
andere bijzondere omstandigheid en het een afwezigheid betreft van niet langer dan één jaar; 
of

f. de verblijfsvergunning is verleend op grond van het verstrekken van onjuiste gegevens of het 
achterhouden van gegevens die tot afwijzing van de oorspronkelijke aanvraag tot het verlenen 
of verlengen zouden hebben geleid.

De IND trekt de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd niet met terugwerkende kracht in 
omdat niet langer wordt voldaan aan de beperking waaronder de verblijfsvergunning is verleend, 
als:
• inmiddels sprake is van rechtmatig verblijf op grond van artikel 6 of 7 Besluit 1/80; en
• geen sprake is van het verstrekken van onjuiste gegevens of het achterhouden van gegevens 

die tot afwijzing van de oorspronkelijke aanvraag tot het verlenen of verlengen zou hebben 
geleid.

Ad a.

De artikelen 8.22, eerste lid, 8.23 en 8.24 Vb zijn van overeenkomstige toepassing.

Ad b.

De IND neemt in ieder geval aan dat de vreemdeling de legale arbeidsmarkt heeft verlaten als hij 
de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of blijvend en volledig arbeidsongeschikt is gewor-
den of hij anderszins objectief gezien geen enkele kans maakt op re-integratie op de arbeidsmarkt.

Ad d.

Als na drie maanden een reële kans op werk is ontstaan, verlengt de IND de termijn van drie 
maanden maximaal twee keer.

De IND ontzegt of beëindigt het verblijfsrecht van een vreemdeling die valt onder de reikwijdte van 
artikel 6, eerste lid, of 7, Besluit 1/80, niet met terugwerkende kracht tenzij het verblijfsrecht op 
frauduleuze wijze is verkregen.

X

Model M8 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden zoals aangegeven in bijlage 1

Y

Model M19 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden zoals aangegeven in bijlage 2
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Z

Model M19A Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden zoals aangegeven in bijlage 3

AA

Model M80 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden zoals aangegeven in bijlage 4

AB

Model M93 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden zoals aangegeven in bijlage 5

AC

Afkortingenlijst Vreemdelingencirulaire 2000 komt te luiden zoals aangegeven in bijlage 6

ARTIKEL II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2017.

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

’s-Gravenhage, 28 maart 2017

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

Model M8 Standaardformulier voor kennisgeving en motivering van annulering of 
intrekking van een nationaal visum 
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BIJLAGE 2 

Model M19 Beschikking tot aanwijzing van een ruimte of plaats ingevolge artikel 6 eerste 
lid, of eerste en tweede lid, of derde lid van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw) 
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BIJLAGE 3 

Model M19A Beschikking tot aanwijzing van een ruimte of plaats ingevolge artikel 6 derde 
lid of artikel 6a van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw) aan Dublinclaimanten 
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BIJLAGE 4 

Model M80 Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen 
van derde landen 
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BIJLAGE 5 

Model M93 Bericht omtrent signalering OVR 
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BIJLAGE 6 

Afkortingenlijst 

ABRvS Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
AC aanmeldcentrum
ACVZ Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
amv alleenstaande minderjarige vreemdeling
Anw Algemene nabestaandenwet
AOW Algemene Ouderdomswet
APV Algemene Plaatselijke Verordening
Awb Algemene wet bestuursrecht
B&W college van burgemeester en wethouders
Benelux België, Nederland, Luxemburg
BIG-
register

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

BMA Bureau Medische Advisering
BRP basisregistratie personen
BuPo Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
Buwav Besluit uitvoering wet arbeid vreemdelingen
BW Burgerlijk Wetboek
BZK (Minister/Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BuZa (Minister/Ministerie van) Buitenlandse Zaken
bv besloten vennootschap
BVV Basisvoorziening vreemdelingensysteem
cao collectieve arbeidsovereenkomst
CIR Centraal Insolventieregister
COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers
COVOG Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag
Crebo Centraal register beroepsopleidingen
CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
cv commanditaire vennootschap
DBIN Directie Buitenlandse Investeringen in Nederland
DGPJS Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties
DLOS Dienst Landelijke Operationele Samenwerking
DNA deoxyribonucleic acid (desoxyribonucleïnezuur)
DT&V Dienst Terugkeer en Vertrek
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen IB-Groep en CFI
EBV Elektronisch Berichtenverkeer
EER Europese Economische Ruimte
EEG Europese Economische Gemeenschap
EG Europese Gemeenschap
EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens
EU Europese Unie
EVRM Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
EVS European Voluntary Service
EZ (Minister/Ministerie van) Economische Zaken
Flexwet Wet Flexibiliteit en Zekerheid
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GG&GD Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst in de gemeente Utrecht
GVVA Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid
HAV Haags Adoptieverdrag
hbo hoger beroepsonderwijs
HKS Herkenningsdienstsysteem
HKBV Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996
HvJ EG Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
I&M (Minister/Ministerie van) Innovatie en Infrastructuur
IBDP Internationaal Baccalaureaat Diploma Programma
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
IOM Internationale Organisatie voor Migratie
IPS Insurance Passport For Students
IVA regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
IVBPR Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
IVRK Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind
JDS Justitieel Documentatie Systeem
jo juncto/junctis
JustID Justitiële Informatiedienst
KMar Koninklijke Marechaussee
KNAW Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
KNIL Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
LEC EGG Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld
mbo middelbaar beroepsonderwijs
MSV Melding Sociale Verzekeringen
MvT Memorie van Toelichting
MTV Mobiel Toezicht Veiligheid
mvv machtiging tot voorlopig verblijf
NFIA Netherlands Foreign Investment Agency
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ngo non-gouvermentele organisatie
NIP Nederlands Instituut van Psychologen
NOD Nederlandse Onderzoek Databank
NSIS Nationaal Schengen Informatie Systeem
Nuffic Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
nv naamloze vennootschap
NVVB Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
NvT Nota van Toelichting
OCW (Ministerie/Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OM Openbaar Ministerie
OPS Opsporingsregister
Pb. Publicatieblad
PIL Protocol Identificatie en Labeling
PTSS posttraumatische stressstoornis
RANOV Regeling ter Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet
Rbtv Register beëdigde tolken en vertalers
REAN Return and Emigration of Aliens from the Netherlands
ROC Regionaal Opleidingscentrum
RuWav Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014
Rva Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
Rvb Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
RvR Raad voor Rechtsbijstand
rvc raad van commissarissen
RWN Rijkswet op het Nederlanderschap
SBB stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
SGC Verordening (EU) nr. 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrij-

ding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)
SIRENE Supplementary Information Request at the National Entries
SIS Schengen Informatiesysteem
SVB Sociale Verzekeringsbank
Stb. Staatsblad
SUO Schengen Uitvoeringsovereenkomst
Stcrt. Staatscourant
SZW (Minister/Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
tbc tuberculose
tbs terbeschikkingstelling
TEV Toegang en Verblijf
Trb. Tractatenblad
TWV tewerkstellingsvergunning
UNDP United Nations Development Programme
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V&J (Minister/Ministerie) van Veiligheid en Justitie
Vb Vreemdelingenbesluit
vbl vrijheidsbeperkende locatie
Vc Vreemdelingencirculaire
VIS Verificatie Informatie Systeem
VN Verenigde Naties
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRIS Vreemdelingen in de Strafrechtketen
vo voortgezet onderwijs
VOG Verklaring Omtrent het Gedrag
VOG-NP VOG natuurlijke personen
VOG-RP VOG rechtspersonen
vof vennootschap onder firma
VV Voorschrift Vreemdelingen
Vw Vreemdelingenwet
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wav Wet arbeid vreemdelingen
WAZ regeling Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wbp Wet bescherming persoonsgegevens
WBV Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire
Wcad Wet conflictenrecht adoptie
WGA Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten
WHP Working Holiday Program
WHS Working Holiday Scheme
WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wi Wet inburgering
WIN Wet inburgering nieuwkomers
WML Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
wo wetenschappelijk onderwijs
Wob Wet openbaarheid bestuur
Wobka Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
WSF Wet op de Studiefinanciering
Wsw Wet sociale werkvoorziening
WvSv Wetboek van Strafvordering
WvSr Wetboek van Strafrecht
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WW Werkloosheidswet
Wwb Wet werk en bijstand
ZHP Zeehavenpolitie
Zvw Zorgverzekeringswet
ZW Ziektewet
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TOELICHTING 

Algemeen 

Dit WBV bevat uiteenlopende onderwerpen die hierna artikelsgewijs zijn toegelicht.

Artikelsgewijs 

A 

In de Vc wordt – ter verduidelijking van de bestaande uitvoeringspraktijk – vastgelegd in welke 
gevallen een medewerker van de DT&V mee kan reizen met een vreemdeling. Dit staat los van de 
begeleiding door de KMar in het kader van de veiligheid tijdens de vlucht, dan wel ter vervulling van 
medische reisvoorwaarden in een BMA-advies. Het begeleiden door de DT&V is geen verplichting die 
voortvloeit uit de Terugkeerrrichtlijn, vergelijk artikel 10, tweede lid, van Richtlijn 2008/115/EU.

B 

Verordening (EU) 2016/1953 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 stelt het 
Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen vast 
en trekt de aanbeveling van de Raad van 30 november 1994 (EU-staat) in. Om deze reden moet de 
terminologie in de Vc worden aangepast.

C 

In de Vc wordt – ter verduidelijking van de bestaande uitvoeringspraktijk – vastgelegd in welke 
gevallen een medewerker van de DT&V mee kan reizen met een vreemdeling. Dit staat los van de 
begeleiding door de KMar in het kader van de veiligheid tijdens de vlucht, dan wel ter vervulling van 
medische reisvoorwaarden in een BMA-advies. Het begeleiden door de DT&V is geen verplichting die 
voortvloeit uit de Terugkeerrrichtlijn, vergelijk artikel 10, tweede lid, van Richtlijn 2008/115/EU.

D 

In toenemende mate worden, met name in het toezicht, vreemdelingen aangetroffen die aanspraak 
kan maken op een vrije termijn als bedoeld in artikel 3.3 Vb, maar die niet voldoen aan de voorwaar-
den van artikel 12 Vw en artikel 6 SGC. Aan deze vreemdelingen kan ook nu al een terugkeerbesluit 
worden uitgevaardigd. In veel gevallen zijn er echter onvoldoende aanknopingspunten waaruit kan 
worden afgeleid dat de vreemdeling zich aan het toezicht zal onttrekken. Er wordt daarom een 
vertrektermijn aan deze vreemdelingen gegeven. De hoofdregel luidt dat geen inreisverbod wordt 
uitgevaardigd als een vertrektermijn wordt gegeven. Er bestaat aanleiding om hiervan af te wijken als 
het aan de vreemdeling zelf te wijten is dat deze niet langer voldoet aan de voorwaarden van artikel 12 
Vw en artikel 6 SGC, bijvoorbeeld omdat de vreemdeling niet beschikt over voldoende middelen van 
bestaan of een paspoort met de juiste biometrische kenmerken of omdat de vreemdeling arbeid 
(heeft) verricht in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen. Om hier effectief tegen te kunnen optreden 
is de meest aangewezen reactie het uitvaardigen van een inreisverbod. Met deze wijziging van de Vc 
wordt dat mogelijk gemaakt. In beginsel is het in dergelijke gevallen proportioneel om het inreisver-
bod voor de duur van één jaar uit te vaardigen. Dit naar analogie van de duur van het inreisverbod dat 
wordt uitgevaardigd na de overschrijding van de vrije termijn in de situatie als bedoeld in artikel 6.5a, 
tweede lid Vb.
Van de bevoegdheid om een inreisverbod uit te vaardigen omdat niet langer wordt voldaan aan de 
voorwaarden van artikel 12 Vw en artikel 6 SGC wordt geen gebruik gemaakt als de vreemdeling 
onderbouwt dat dit te wijten is aan omstandigheden die de vreemdeling niet zijn toe te rekenen. Dit zal 
per geval moeten worden onderzocht. Daarbij is van belang dat een vreemdeling niet staande mag 
worden gehouden of worden aangesproken enkel om te onderzoeken of deze nog voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 12 Vw en artikel 6 SGC.

Daarnaast wordt met deze wijziging van de Vc de mogelijkheid gecreëerd om een inreisverbod uit te 
vaardigen tegen een vreemdeling die zonder verschoonbare reden de aanvraag om verlening van een 
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd intrekt voordat een beslissing is genomen, terwijl 
aanwijzing bestaat dat de aanvraag niet kansrijk geacht moet worden. Deze beleidsregel wordt om de 
volgende reden noodzakelijk geacht.
Het recht om internationale bescherming te vragen, is verankerd in zowel het Vluchtelingenverdrag, 
de Procedurerichtlijn als de Vreemdelingenwet. Dat neemt echter niet weg dat bij afwijzing van een 
aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd maatregelen kunnen 
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worden getroffen. Als een aanvraag als kennelijk ongegrond of kennelijk niet ontvankelijk wordt 
afgewezen, kan een vertrektermijn worden onthouden, als één van de uitzonderingen bedoeld in 
paragraaf A3/3 Vc aan de orde is. In dat geval zal in de meeste gevallen een inreisverbod worden 
opgelegd. Indien een vreemdeling de aanvraag intrekt, zal in veel gevallen een vertrektermijn worden 
toegekend, omdat op dat moment nog niet van een risico op onttrekken aan toezicht is gebleken. 
Volgens de hoofdregel blijft het uitvaardigen van een inreisverbod achterwege als een vertrektermijn 
wordt gegund. Er bestaat echter aanleiding om van deze hoofdregel af te wijken als de vreemdeling 
zonder verschoonbare reden de aanvraag intrekt voordat een beslissing is genomen, terwijl aanwij-
zing bestaat dat de aanvraag niet kansrijk geacht moet worden. Daarbij moet bijvoorbeeld worden 
gedacht aan een vreemdeling die afkomstig is uit een land dat is geplaatst op de lijst behorend bij 
artikel 3.37f, derde lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000 (bijlage 13, veilige landen van herkomst). In dit 
geval is oplegging van een inreisverbod met een duur van twee jaar gerechtvaardigd. Immers, ook 
indien de asielaanvraag niet zou worden ingetrokken, zou bij een afwijzing van de asielaanvraag in het 
algemeen een inreisverbod met een duur van twee jaar wordt opgelegd.

Voorts is naar aanleiding van het arrest van 11 juni 2015 (Zh. en O., C554/13) een beleidsregel 
opgenomen over de toepassing van artikel 6.5a, vijfde lid, Vb.

Ook is met deze wijziging van de Vc een beleidsregel opgenomen waarmee een verduidelijking wordt 
gegeven van het begrip ‘zich op het grondgebied van Nederland begeven’ als bedoeld in artikel 6.5a, 
vierde lid, aanhef en onder d, Vb.

Tot slot is een aantal wijzigingen van redactionele aard doorgevoerd.

E 

Er ontbrak een beleidskader ten aanzien van rechtsbijstand in verband met het opleggen van een 
bewaringsmaatregel, zoals dat voorheen wel in de Vc was opgenomen (vgl A6/5.3.4.2, zoals gewijzigd 
bij WBV 2006/20). Er wordt met de nieuwe beleidsregels geen inhoudelijke wijziging beoogd ten 
opzichte van de huidige uitvoeringspraktijk.

F 

Geen ambtshalve verlening verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
Met de wijziging in deze paragraaf is beoogd de ruimte te scheppen voor de IND om ook als een 
vreemdeling zich meldt nadat de geldigheidsduur van zijn of haar mvv is verlopen, de verblijfs-
vergunning regulier te verlenen. De IND controleert dan wel of de vreemdeling verschoonbare 
redenen heeft voor het verlopen van de geldigheidsduur van de mvv. De verschoonbaarheid kan 
bijvoorbeeld gelegen zijn in ziekte, vertragingen in de reis naar Nederland of het niet eerder kunnen 
inplannen van een afspraak bij de IND.

G 

Inkomsten uit eigen vermogen
Met ingang van 1 januari 2017 heeft de Minister van Financiën (of staatssecretaris) een andere wijze 
ingevoerd waarmee de Belastingdienst de hoogte bepaalt van het voordeel uit eigen vermogen. Tot en 
met 2016 gold dat de Belastingdienst uitging van een voordeel uit de grondslag sparen en beleggen 
van 4% per jaar. Hierover werd dan de belasting berekend. Vanaf 1 januari 2017 geldt een ander 
systeem waarbij 3 schijven bestaan waarover verschillende percentages gelden voor belastingen. 
Omdat de IND het inkomen uit eigen vermogen beoordeelt over het afgelopen jaar, past de IND deze 
regel toe na 1 januari 2018.

H, N, O, P 

Met deze wijziging wordt de Vc in lijn gebracht met de aanpassingen in het Buwav (zie wijziging 
Buwav in Stb. d.d. 4 april 2017) die bepaalt dat met ingang van 1 april 2017 vreemdelingen met een 
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘arbeid als kennismigrant’, ‘houder 
van een Europese blauwe kaart’, ‘wetenschappelijk onderzoek in het kader van richtlijn 2005/71/EG’ en 
‘studie’ een arbeidsmarktaantekening krijgen die hen in staat stelt om naast hun beperking waarvoor 
de verblijfsvergunning is verleend arbeid als zelfstandige te verrichten. Voor wetenschappelijk 
onderzoekers geldt dat ze geheel vrij zijn op de arbeidsmarkt zolang zij aan de voorwaarden van de 
verblijfsvergunning regulier blijven voldoen. Voor een nadere toelichting zie wijziging Buwav in Stb. 
d.d. 4 april 2017.
Als overgangsbepaling geldt hetgeen is opgenomen in B1/5.1. Hieruit volgt dat de oude arbeidsmarkt-
aantekening op het verblijfsdocument van vreemdelingen die voor 1 april 2017 in het bezig zijn 
gesteld van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘arbeid als 
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kennismigrant’, ‘houder van een Europese blauwe kaart’, ‘wetenschappelijk onderzoek in het kader 
van richtlijn 2005/71/EG’ en ‘studie’ vanaf 1 april 2017 wordt beschouwd als de arbeidsmarktaanteke-
ning zoals die vanaf 1 april 2017 geldt. Dat betekent dat studenten, onderzoekers, kennismigranten en 
houders van een blauwe kaart die voor 1 april 2017 in het bezit zijn gesteld van een verblijfsdocument 
hun document niet hoeven om te ruilen om in aanmerking te komen voor de ruimere arbeidsmarkt 
aantekening.

I 

Tot 13 oktober 2016 stond in artikel 3.4, eerste lid, onder l, Vb de beperking ‘studie’. Bij besluit van 
voornoemde datum is de beperking ‘overplaatsing binnen een onderneming’ toegevoegd aan artikel 
3.4, eerste lid, waardoor e.e.a. is opgeschoven.1 De beperking ‘studie’ staat nu door vernummering 
onder m. Onder l staat nu de beperking ‘arbeid als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd 
burgerpersoneel’.

J 

In B4/2.1 is lerend werken in het kader van een actieprogramma van de Europese Unie opgenomen. 
Wanneer het lerend werken plaatsvindt in het kader van een EU-actieprogramma dan hoeft de 
werkgever in Nederland voor deze werkzaamheden niet te beschikken over een tewerkstellingsvergun-
ning (artikel 1, eerste lid, aanhef en onder m, van het BuWav).

Bij een aanvraag om een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor lerend werken in het 
kader van een actieprogramma van de Europese Unie hoeft dan ook geen advies aan UWV te worden 
gevraagd. De verblijfsvergunning wordt verleend als voldoende is aangetoond dat het lerend werken 
plaatsvindt in het kader van een actieprogramma en als de vreemdeling beschikt over een inkomen 
van tenminste 50% van het minimum(jeugd)loon. Hierbij wordt rekening gehouden met eigen 
middelen, zoals beurzen. In B5/2.3 is opgenomen wat de IND als bewijsmiddelen beschouwt waaruit 
moet blijken dat het lerend werken plaatsvindt in het kader van een actieprogramma van de Europese 
Unie.

Verder zijn er in B4 ook redactionele wijzigingen aangebracht.

K 

In B5/2.1.4 is opgenomen dat geestelijk bedienaren die in Nederland arbeid willen verrichten voor een 
religieuze of levensbeschouwelijke organisatie, het basisexamen inburgeringsexamen moeten hebben 
behaald, tenzij zij hiervan zijn vrijgesteld. In B1/4.7 Vc zijn de gronden voor vrijstelling opgenomen. 
Het inburgeringsvereiste voor geestelijk bedienaren volgt uit artikel 16, eerste lid, onder h, van de 
Vreemdelingenwet, maar is ter verduidelijking opgenomen in de Vreemdelingencirculaire.

In B5/2.3 is verder opgenomen wat de IND als bewijsmiddelen beschouwt waaruit moet blijken dat de 
solvabiliteit en continuïteit van de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie in Nederland 
voldoende is gewaarborgd. Bij de aanvraag moet (onder andere) een door een accountant goedge-
keurde jaarrekening van het afgesloten boekjaar worden overgelegd. Deze jaarrekening moet door de 
accountant zijn goedgekeurd middels een controleverklaring, omdat dit een met redelijke mate van 
zekerheid getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. In het formulier ‘Aanvraag voor een verblijfs-
vergunning met het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (referent)’ wordt al om de hierboven 
genoemde bewijsmiddelen gevraagd.

L 

In deze paragraaf zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De beleidsregel over het overgangsrecht na 
invoering van het Modern Migratiebeleid is geschrapt omdat deze niet meer van toepassing kan zijn.
In deze paragraaf wordt in plaats daarvan geregeld dat een tweede zoekjaar alleen mogelijk is nadat 
een wijziging in de situatie van de vreemdeling heeft plaatsgevonden. In de Nota van Toelichting bij 
het Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de uitbreiding van het 
zoekjaar, gepubliceerd in Staatsblad 2016 nr. 86 van 17 februari 2016 staat vermeld dat het niet 
mogelijk is om een tweede zoekjaar te verlenen als de omstandigheden van de aanvrager ongewijzigd 
zijn. Hiermee werd bedoeld dat een vreemdeling niet twee zoekjaren achter elkaar kan krijgen op basis 
van twee afgeronde studies. Er moet na verlening van het eerste zoekjaar een nieuwe studie zijn 
afgerond of werk als wetenschappelijk onderzoeker zijn verricht om in aanmerking te komen voor een 
nieuw zoekjaar. De vreemdeling kan niet eerst een bachelor behalen en een master, na de master een 

1 Stb. 2016, 408, d.d. 13 oktober 2016.
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verblijfsvergunning voor zoekjaar hoogopgeleide krijgen op basis van de masterdiploma én daarna 
een verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden aanvragen voor de afgeronde bachelor. Dat is niet 
wat de wetgever heeft beoogd.

Q 

De tekst is aangepast in lijn met artikel 3.30d Vb.

R, T 

De voorwaarden voor het verlenen van een verblijfsvergunning aan adoptiekinderen zijn vereenvou-
digd omdat de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het Ministerie van 
Justitie tegenwoordig alle kindvoorstellen in adoptiezaken ter goedkeuring voorgelegd krijgt. Als de 
Centrale autoriteit instemt met opneming van het betrokken buitenlandse adoptiekind in het gezin van 
de aspirant-adoptiefouders, geeft deze een beginseltoestemming op naam af, als het gaat om een 
niet-Verdragsadoptie en een Statement of approval, als het gaat een Verdragsadoptie. In paragraaf 
B7/3.6.2 is bovendien een kleine tekstuele verbetering doorgevoerd.

S 

In deze paragraaf staat aangegeven wat de arbeidsmarktaantekening van het familie- en gezinslid is. 
Op de hoofdregel is een aantal uitzonderingen gemaakt. De uitzondering die geldt voor als de referent 
in het bezit is van een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid was abusievelijk niet 
opgenomen in deze paragraaf en wordt thans gecorrigeerd.
Met de laatste vernummering van artikel 3.4 Vreemdelingenbesluit is onderdeel ‘l’ vernummerd tot 
‘m’. In dit hoofdstuk van de Vc was deze vernummering per abuis niet meegenomen en wordt thans 
gecorrigeerd.

U 

Met de laatste vernummering van artikel 3.58 Vreemdelingenbesluit is rij ‘p’ vernummerd tot ‘q’. In dit 
hoofdstuk van de Vc was deze vernummering per abuis niet meegenomen en wordt thans gecorri-
geerd.

V 

In de Verzamelbrief aan gemeenten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
d.d. 29 december 2016 is invulling gegeven aan het begrip onvrijwillige werkloosheid uit de richtlijn 
2004/38. Het is voorbehouden aan de gemeentelijke sociale dienst en het UWV om vast te stellen dat 
er geen sprake is van onvrijwillige werkloosheid. Er is volgens SZW geen sprake van onvrijwillige 
werkloosheid, wanneer de gemeente (in het kader van de Participatiewet, IOAW of IOAZ), of het UWV 
(in het kader van de WW, of IOW) de zwaarst mogelijke maatregel (resulterend in afwijzing/
beëindiging of 100% verlaging van de uitkering) oplegt, omdat de werknemer te verwijten valt dat hij 
werkloos is geworden, of werkloos is en blijft. SZW spreekt in dit geval van verwijtbare werkloosheid 
(op basis van artikel 24 van de Werkloosheidswet en artikel 18, vierde lid, sub a van de Participatiewet, 
artikel 20, eerste lid van de IOAW, artikel 20, tweede lid van de IOAZ, artikel 13, tweede lid van de 
IOW). Dit leidt ertoe dat een burger van de Unie de status van werknemer of zelfstandige verliest.

W 

Deze aanpassing hangt samen met de uitspraak van 5 juni 2013 van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2013:CA2845). Daarin is geoordeeld dat uit de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie EU niet valt af te leiden dat voor het tegenwerpen van een frauduleuze handeling 
aan een Turkse onderdaan een strafrechtelijke veroordeling is vereist. Paragraaf B10/4.4 Vc is op dit 
punt derhalve onjuist. Met deze aanpassing wordt de geconstateerde onjuistheid gecorrigeerd en 
wordt het beleid in lijn gebracht met de voornoemde Afdelingsuitspraak en de daarop gebaseerde 
uitvoeringspraktijk.

X en AB 

De modellen zijn geactualiseerd, het betreft beperkte wijzigingen van technische aard.

Y, Z 

Bij uitspraak van 18 januari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:136) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State geoordeeld dat voor de toepassing van artikel 6a, eerste lid, Vw een toegangsweige-
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ring is vereist, waardoor deze bepaling geen zelfstandige grondslag vormt voor vrijheidsontneming 
gedurende de behandeling van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor 
bepaalde tijd in de grensprocedure. Gelet hierop is het model M19 aangepast. Om het model 
werkbaar te houden en het overzicht te behouden is – naar analogie van het model M109A – het model 
M19 gesplitst. Het nieuwe model M19A zal gebruikt worden voor grensdetentie van een vreemdeling 
waarbij sprake is van Dublin aanknopingspunten. Het model M19 zal gebruikt worden voor de overige 
gevallen van grensdetentie. In de situatie waarop de uitspraak van 18 januari 2017 zag – de asielzoe-
kende derdelander met Dublin aanknopingspunten – zal gedurende de behandeling van de aanvraag 
tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in de grensprocedure de 
vrijheidsontnemende maatregel worden gebaseerd op artikel 6, derde lid, Vw (model M19A) waarin, 
gelet op artikel 28 van de Dublinverordening (604/2013), gemotiveerd zal moeten worden dat sprake is 
van een significant risico op onderduiken. Na afwijzing van de aanvraag tot het verlenen van een 
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in de grensprocedure (en de weigering van toegang tot 
Nederland) vormt artikel 6a Vw de grondslag voor de nieuw op te leggen vrijheidsontnemende 
maatregel.
Verder zijn een aantal wijzigingen van redactionele aard doorgevoerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
J.C. Goet
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken
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