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Besluit van de Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid van 21 juni 2018, 

nummer WBV 2018/4, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 

2000

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

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 A1/7.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.2. Toegang onder voorwaarden 

De ambtenaar belast met de grensbewaking verleent toegang onder voorwaarden aan:
• een vreemdeling die kort verblijf beoogt;
• een niet-MVVplichtige vreemdeling die zijn verblijfsdoel wijzigt en kort verblijf beoogt.

De ambtenaar belast met de grensbewaking kan aan de vreemdeling die de toegang onder 
voorwaarden is verleend niet:
• de toegang op grond van artikel 6, eerste lid, SGC weigeren;
• tegenwerpen dat de vreemdeling zich niet zal houden aan de in artikel 12 Vw gestelde 

voorwaarden voor verblijf in de vrije termijn.

De ambtenaar belast met de grensbewaking stelt in het geldige document voor grensoverschrij-
ding van de vreemdeling een aantekening als blijk van de verleende toegang aan de vreemdeling. 
Deze aantekeningen zien in ieder geval op:
• het stellen van zekerheid (zie A1/4.6 Vc);
• het opleggen van een meldplicht aan de vreemdeling.

De ambtenaar belast met de grensbewaking stelt de aantekeningen door middel van het aanbren-
gen van de sticker ‘Doorlating onder voorwaarden’ in het geldige document voor grensoverschrij-
ding. De ambtenaar belast met de grensbewaking plaatst het inreisstempel half op en half onder 
het laminaat van de sticker.

De ambtenaar belast met de grensbewaking geeft kennis van de toegang onder voorwaarden door 
een formulier (zie model M20) te zenden aan de Korpschef van de politieregio waarin de gemeente 
waar de vreemdeling zal verblijven is gelegen. De ambtenaar belast met de grensbewaking zendt 
een garantverklaring, als die is afgegeven, met deze kennisgeving mee.

De ambtenaar belast met de grensbewaking zendt de door de vreemdeling overgelegde verklarin-
gen mee als een niet-visumplichtige vreemdeling zijn verblijfsdoel wijzigt in kort verblijf.

De ambtenaar belast met de grensbewaking stelt bij het opleggen van de meldplicht dat de 
vreemdeling zich binnen drie dagen moet aanmelden bij de vreemdelingenpolitie in de politieregio 
waarin de gemeente waar de vreemdeling zal verblijven is gelegen. Als de vreemdeling in verband 
met een zaterdag, zondag of feestdag niet in staat is te voldoen aan de verplichting tot aanmelding 
binnen drie dagen, stelt de ambtenaar belast met de grensbewaking in het geldig document voor 
grensoverschrijding de volgende aantekening: ‘aanmelden uiterlijk op ... (datum)’.

De ambtenaar belast met de grensbewaking geeft onmiddellijke kennis aan de ambtenaren van de 
KMar belast met het toezicht op vreemdelingen, evenals aan de vreemdelingenpolitie als de 
vreemdeling aan wie toegang is verleend niet op het voorgeschreven tijdstip is vertrokken.
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Clausuleregeling

In artikel 2.4 Vb zijn bepalingen opgenomen op basis waarvan toegang wordt verleend aan 
vreemdelingen die als passagier van een vliegtuig landen op een vliegveld in het Beneluxgebied 
en die niet in het bezit zijn van vereiste reisvisum of doorreisvisum voor toegang in het Beneluxge-
bied. Dit is de zogenaamde Clausuleregeling.
De ambtenaar belast met de grensbewaking past de Clausuleregeling toe op visumplichtige 
vreemdelingen die door omstandigheden buiten hun wil hun reis niet kunnen voortzetten en:
• in het bezit zijn van een – voor het gehele Beneluxgebied – geldig document voor grensover-

schrijding;
• de onderbreking van de reis vindt plaats wegens onafhankelijke omstandigheden zoals 

ongunstige weersomstandigheden of technische storingen;
• de vreemdeling vertrekt uit het Beneluxgebied van de luchthaven die op zijn vliegticket 

genoemd staat;
• de vreemdeling is in het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding en tickets; op 

grond waarvan zijn doorreis en toegang tot het land van bestemming vaststaat en
• de vreemdeling voldoet aan artikel 12, eerste lid, onder b en d, Vw.

De ambtenaar belast met de grensbewaking verleent de toegang voor de duur die noodzakelijk is 
om de door- of terugreis van de vreemdeling per eerstvolgende gelegenheid te kunnen voortzet-
ten.

De ambtenaar belast met de grensbewaking mag de toegang weigeren aan vreemdelingen ten 
aanzien van wie een gegrond vermoeden bestaat dat zij toegang vragen voor een ander doel dan 
waarvoor de Clausuleregeling bedoeld is.

De ambtenaar belast met de grensbewaking verstrekt in het geval van toegangsverlening aan de 
vreemdeling op grond van de Clausuleregeling een afzonderlijke verklaring aan de vreemdeling 
(Model 21, zie bijlage 5 VV).

De ambtenaar belast met de grensbewaking plaatst een Clausulestempel voorzien van het 
verbalisantennummer van de afgevende ambtenaar en de datum van de (vermoedelijke) uitreis in 
het document voor grensoverschrijding. In de uitsparing van de Clausulestempel wordt bij inreis 
tevens een inreisstempel geplaatst.

Deze verklaring dient door de vreemdeling bij uitreis bij de ambtenaar belast met de grensbewa-
king van één van de daartoe aangewezen luchthavens binnen het Beneluxgebied te worden 
ingeleverd. In de uitsparing van de Clausulestempel wordt bij uitreis een uitreisstempel geplaatst.

Territoriaal beperkt visum

De ambtenaar belast met de grensbewaking kan eveneens conform de voorwaarden van artikel 25 
van de Verordening (EG) Nr.810/2009 (Visumcode) een territoriaal beperkt visum verlenen met een 
geldigheidsduur die noodzakelijk is om de doorreis te kunnen voortzetten.

De ambtenaar belast met de grensbewaking mag de toegang weigeren aan vreemdelingen ten 
aanzien van wie een gegrond vermoeden bestaat dat zij toegang vragen voor een ander doel dan 
waarvoor deze regeling voor het beperkt territoriaal visum bedoeld is.

De ambtenaar belast met de grensbewaking beperkt de territoriale geldigheid van de toegang 
wanneer het document voor grensoverschrijding van de vreemdeling niet geldig is voor België of 
Luxemburg. In dat geval geeft de ambtenaar belast met de grensbewaking aan voor welke 
Beneluxlidsta(a)t(en) de toegang geldig is.

Zieke zeelieden

De ambtenaar belast met de grensbewaking stelt zonder voorafgaande machtiging een niet-
visumplichtige zeeman in het bezit van een bijzonder doorlaatbewijs, mits zijn identiteit op 
enigerlei wijze kan worden aangetoond, als de vreemdeling:
• in een ziekenhuis behandeld moet worden; en
• niet in het bezit is van een geldig document voor grensoverschrijding.

Het hoofd van de grensdoorlaatpost moet in alle gevallen waarin een zieke zeeman in het bezit 
wordt gesteld van een bijzonder doorlaatbewijs, de Korpschef van de politieregio waaronder de 
gemeente valt waarin het ziekenhuis staat, schriftelijk informeren. Het hoofd van de grensdoorlaat-
post moet de maatregelen treffen die in A1/7.3 Vc zijn opgenomen als de zieke zeeman lijdt aan 
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een ziekte die een gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren.

B

Paragraaf A3/7.2.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.2.4. Bewijsmiddelen 

De vreemdeling legt bij de aanvraag om uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw in ieder 
geval de volgende bewijsmiddelen over:
1. een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring, niet ouder dan zes maanden, met 

vermelding van de behandelaar(s) bij wie de vreemdeling momenteel onder behandeling staat;
2. een gedagtekend en ondertekend schriftelijk bewijs van de medische behandelaar(s), niet 

ouder dan zes weken op het moment waarop het bewijs overgelegd wordt, waaruit blijkt:
• de naam, het adres en het registratienummer van het register van Beroepen in de 

Individuele Gezondheidszorg of het Nederlands Instituut van Psychologen van de behande-
laar(s);

• welke medische klachten de vreemdeling heeft, waarvoor hij door de behandelaar(s) wordt 
behandeld;

• de datum van de start van de behandeling en als dit bekend is de verwachte einddatum van 
de behandeling.

3. relevante medische gegevens, dat wil zeggen meer gedetailleerde informatie over:
• de actuele klachten en diagnose die de behandelaar heeft geconstateerd;
• de medische voorgeschiedenis;
• de aard van de ingezette of in te zetten behandeling;
• de voorgeschreven medicatie (indien van toepassing);
• het beloop van de behandeling en de te verwachten duur ervan.

4. een kopie van een geldig document voor grensoverschrijding en/of identiteitsdocument of 
andere bewijsmiddelen waarmee de vreemdeling inzicht in zijn identiteit en nationaliteit geeft.

5. een ingevulde en ondertekende ‘verklaring paspoort of identiteitsbewijs bij medische omstan-
digheden’ (zie www.ind.nl).

Ad. 3.

De relevante medische gegevens moeten aan alle volgende voorwaarden voldoen:
• afkomstig zijn van de behandelaar(s) van de vreemdeling;
• een antwoord bevatten op alle vragen die het Bureau Medische Advisering (BMA) heeft gesteld 

in haar brief aan de behandelaar(s). Deze brief maakt onderdeel uit van de bijlage ‘toelichting 
en bewijsmiddelen medische omstandigheden’;

• geen antwoorden bevatten op andere vragen dan die gesteld door het BMA.

Ad. 4.

Als de vreemdeling niet beschikt over een geldig document voor grensoverschrijding beschouwt 
de IND de volgende documenten als een bewijsmiddel van identiteit en nationaliteit:
• een schriftelijke verklaring van de autoriteiten van het land waarvan de vreemdeling onderdaan 

is, waarin de autoriteiten van dat land motiveren waarom de vreemdeling niet in het bezit 
wordt gesteld van een geldig document voor grensoverschrijding; en

• aanvullende gegevens en bewijsmiddelen met betrekking tot zijn identiteit en nationaliteit zoals 
een identiteitskaart, een geboorteakte of een nationaliteitsverklaring.

C

Paragraaf A3/7.3.2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.3.2.1. Tijdens beoordeling aanvraag om uitstel vertrek 

De IND stelt vast of de vreemdeling alle bewijsmiddelen heeft overgelegd die nodig zijn om bij het 
BMA een medisch advies op te vragen voor de beoordeling van de aanvraag om uitstel van vertrek 
op grond van artikel 64 Vw (zie paragraaf A3/7.2.4 Vc).
De IND past artikel 64 Vw toe, in afwachting van de beslissing op de aanvraag om uitstel van 
vertrek, als de IND vaststelt dat:
• de vreemdeling een aanvraag om uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw heeft 

ingediend;
• de vreemdeling bij deze aanvraag alle bewijsmiddelen als genoemd in paragraaf A3/7.2.4 Vc 

heeft overgelegd op de wijze zoals beschreven in die paragraaf; en
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• het BMA heeft aangegeven geen medisch advies binnen twee weken uit te kunnen brengen.

De IND verleent in dat geval uitstel van vertrek voor maximaal zes maanden vanaf de datum van 
de beschikking, waarbij artikel 64 Vw wordt toegepast. Het uitstel van vertrek op grond van artikel 
64 Vw vervalt;
• nadat de zes maanden zijn verstreken; of
• na het definitieve besluit op de aanvraag om uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw; of
• na het besluit als bedoeld in paragraaf A3/7.1.5. en paragraaf 7.3.2.2.
Als de IND na zes maanden nog geen besluit heeft genomen, past de IND ambtshalve opnieuw 
artikel 64 Vw toe.

Paragraaf A3/7.3.1 Vc is van toepassing met betrekking tot het plaatsen van een verblijfssticker dan 
wel het verstrekken van een brief of W2-document.

De vreemdeling aan wie het in deze paragraaf beschreven uitstel van vertrek is verleend, heeft 
recht op opvang in afwachting van definitieve besluitvorming op zijn aanvraag om uitstel van 
vertrek op grond van artikel 64 Vw als hij een uitgeprocedeerde asielzoeker is of een asielzoeker 
die zich in de hoger beroepsfase van de asielprocedure bevindt.

D

Paragraaf A4/3.6 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3.6. Beoordeling van de aanvraag 

De IND neemt uitsluitend in de volgende drie situaties aan dat er sprake is van bijzondere feiten en 
omstandigheden die leiden tot de inwilliging van de aanvraag tot opheffing van de ongewenstver-
klaring:
a. strijdigheid met artikel 8 EVRM;
b. strijdigheid met artikel 3 EVRM is duurzaam en het handhaven van de ongewenstverklaring is 

disproportioneel;
c. artikel 3.105c of artikel 3.105e Vb is van toepassing.

Ad a.

Bij de beoordeling van de aanvraag tot opheffing van de ongewenstverklaring, betrekt de IND in 
ieder geval alle feiten en omstandigheden die zijn genoemd in paragraaf B7/3.8 Vc.
De IND beoordeelt bij de aanvraag tot opheffing van de ongewenstverklaring uitsluitend of er 
sinds de ongewenstverklaring een wijziging in de situatie van de vreemdeling met betrekking tot 
de feiten en omstandigheden die zijn genoemd in paragraaf B7/3.8 Vc, is opgetreden.
In het geval van gewijzigde feiten en omstandigheden, beoordeelt de IND of deze feiten en 
omstandigheden bijzonder zijn. Hiervan is sprake als aan het belang van de ongewenstverklaarde 
vreemdeling bij familie- en gezinsleven in Nederland meer gewicht moet worden toegekend dan 
aan het algemeen belang van de Nederlandse Staat. Bij deze beoordeling zet de IND altijd de duur 
van het verblijf van de vreemdeling buiten Nederland af tegen tijd die sinds het besluit tot 
ongewenstverklaring is verstreken.

Ad b.

Als een ongewenst verklaarde vreemdeling aannemelijk heeft gemaakt dat zijn terugkeer naar het 
land van herkomst in strijd is met artikel 3 EVRM, beoordeelt de IND bij het nemen van een besluit 
op de aanvraag tot opheffing van de ongewenstverklaring in deze situatie:
• of artikel 3 EVRM zich duurzaam verzet tegen uitzetting van de vreemdeling naar het land van 

herkomst; en zo ja
• of de gevolgen van het handhaven van de ongewenstverklaring voor de vreemdeling dispro-

portioneel zijn, afgewogen tegen het belang van de Nederlandse Staat.

Duurzaamheid

Voor een beschrijving van de term duurzaam onder 1. wordt verwezen naar paragraaf C2/6.2.8 Vc.
Een vreemdeling moet in ieder geval voldoen aan een grotere inspanningsverplichting om aan te 
tonen dat er geen derde land is waar hij zich kan vestigen als:
• aan hem artikel 1F Vluchtelingenverdrag is tegengeworpen; of
• hij een gevaar vormt voor de nationale veiligheid.
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Disproportionaliteit

De IND neemt disproportionaliteit aan als de vreemdeling aannemelijk heeft gemaakt dat hij zich in 
Nederland in een uitzonderlijke situatie bevindt. Bij de beoordeling betrekt de IND in ieder geval de 
aard en ernst van het gepleegde misdrijf. Als de vreemdeling disproportionaliteit aannemelijk 
heeft gemaakt, willigt de IND de aanvraag tot opheffing van de ongewenstverklaring in.

Ad c.

Als een ongewenstverklaarde vreemdeling een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor 
bepaalde tijd indient, heft de IND de ongewenstverklaring op. De IND verleent de vreemdeling op 
grond van artikel 3.105c Vb, respectievelijk artikel 3.105e Vb, een verblijfsvergunning asiel voor 
bepaalde tijd als de vreemdeling:
• aannemelijk maakt dat hij vluchteling is als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onder a, Vw; of
• bij terugkeer een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan een behandeling als 

bedoeld in artikel 29, eerste lid, onder b, Vw.

De IND heft de ongewenstverklaring niet op en verleent de vreemdeling geen verblijfsvergunning 
asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 3.105c Vb, respectievelijk artikel 3.105e Vb, als:
• de vreemdeling zich heeft schuldig gemaakt aan verstoringen van de openbare orde als 

omschreven in artikel 3.105c Vb of artikel 3.105e Vb; of
• artikel 1F Vluchtelingenverdrag van toepassing is.

E

Paragraaf B1/4.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.1. Mvv-vereiste 

Vrijstelling MVV-vereiste op medische grond

Op grond van artikel 17, eerste lid, onder c, Vw wijst de IND de aanvraag voor een verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd niet af wegens het ontbreken van een geldige mvv als:
• het voor de vreemdeling gelet op zijn gezondheidssituatie niet verantwoord is om te reizen; of
• als er binnen drie maanden bij het uitblijven van behandeling een medische noodsituatie zal 

ontstaan.

Hardheidsclausule

Op grond van artikel 3.71, derde lid, Vb wijst de IND de aanvraag voor een verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd niet af wegens het ontbreken van een geldige mvv als dit leidt tot een 
onbillijkheid van overwegende aard (de hardheidsclausule).

Niet-bijzondere gevallen in het kader van de hardheidsclausule

De IND past de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 3.71, derde lid, Vb in ieder geval niet toe 
als de vreemdeling:
• het beroep op de hardheidsclausule niet heeft gemotiveerd of met relevante gegevens en 

bescheiden heeft onderbouwd binnen een door de IND gestelde termijn;
• stelt dat aan een of meer voorwaarden voor vrijstelling slechts op een onderdeel niet is 

voldaan;
• stelt dat aan alle voorwaarden voor verlening van de verblijfsvergunning voor het gestelde 

verblijfsdoel is voldaan, afgezien van het mvv-vereiste;
• asielgerelateerde gronden aanvoert;
• als asielzoeker is uitgeprocedeerd; of
• meer dan twee jaar na afloop van een eerder verleende verblijfsvergunning voor bepaalde tijd 

om verlenging of wijziging hiervan heeft gevraagd tenzij het overschrijden van deze termijn 
niet aan de vreemdeling is toe te rekenen.

F

Paragraaf B5/2.1.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.1.4. Geestelijk bedienaren 

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

G

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 Minister voor Rechtsbescherming heeft een beginseltoestemming afgegeven (artikel 2 

Wobka);
• de Minister voor Rechtsbescherming 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 of de beginseltoestemming is afgegeven en de Statement of 
approval (bij Verdragsadopties) dan wel de beginseltoestemming op naam (bij niet Verdragsadop-
ties) en de leges zijn betaald, geeft de IND de toestemming aan de Nederlandse vertegenwoordi-
ging in 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 vertegen-
woordiging:
• 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 
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.

H

Paragraaf B9/8.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

8.1. Algemene verblijfsvoorwaarden 

Op grond van artikel 3.51, eerste lid, aanhef en onder a, sub 1, Vb verleent de IND de verblijfs-
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vergunning regulier voor bepaalde tijd verband houdend met niet-tijdelijke humanitaire gronden, 
als:
1. gedurende vijf jaren geen grond is geweest voor intrekking van de verblijfsvergunning;
2. de vreemdeling het inburgeringsexamen heeft behaald of ingevolge artikel 3.80a Vb hiervan is 

vrijgesteld of ontheven; en
3. de vreemdeling voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden van artikel 16, eerste lid, Vw, 

met uitzondering van de subcategorieën b, c en k.

Op grond van artikel 3.51, tweede lid, aanhef en onder a en b, Vb verleent de IND de verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd verband houdend met niet-tijdelijke humanitaire gronden, 
als:
• de vreemdeling het inburgeringsexamen heeft behaald of ingevolge artikel 3.80a Vb hiervan is 

vrijgesteld of ontheven; en
• de vreemdeling voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden van artikel 16, eerste lid Vw, 

met uitzondering van de subcategorieën c en k.

8.1.1. Verblijfsgat 

De IND werpt een verblijfsgat niet tegen als voldaan wordt aan alle hierna genoemde voorwaar-
den:
• het verblijfsgat is ontstaan doordat de vreemdeling de verlengingsaanvraag niet-tijdig heeft 

ingediend;
• de vreemdeling heeft de aanvraag voor verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfs-

vergunning regulier voor bepaalde tijd ingediend binnen de redelijke termijn van twee jaar (zie 
paragraaf B1/6.1 Vc); en

• de vreemdeling heeft gedurende vijf jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor 
verlening van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van niet-tijdelijke 
humanitaire gronden, onafgebroken voldaan aan de inhoudelijke voorwaarden van de 
oorspronkelijk aan hem verleende verblijfsvergunning.

8.1.2. Vrijstellingen en ontheffingen inburgeringsvereiste 

De IND verlangt niet dat de vreemdeling gedurende de acht jaren als bedoeld in artikel 3.80a, 
tweede lid, aanhef en onder b, Vb ononderbroken was ingeschreven als ingezetene in de BRP of 
rechtmatig in Nederland verbleef.

De IND ontheft de vreemdeling op grond van artikel 3.80a, derde lid, Vb van het inburgeringsver-
eiste als deze aantoont vanwege zijn psychische of lichamelijke belemmering of verstandelijke 
handicap niet in staat te zijn om binnen vijf jaren het inburgeringsexamen te behalen. De proce-
dure hiervoor is terug te vinden in bijlage 4 van de Regeling inburgering.

Op grond van artikel 3.80a, vierde lid, Vb past de IND in ieder geval de hardheidsclausule toe als:
a. de vreemdeling ten minste 600 uur heeft deelgenomen aan een inburgeringscursus, een cursus 

Nederlands als tweede taal of een combinatie daarvan bij een cursusinstelling met het Blik op 
Werk keurmerk en ten minste viermaal heeft deelgenomen aan de niet behaalde onderdelen 
van het inburgeringsexamen, waarvan ten hoogste twee van de examenpogingen de overeen-
komstige onderdelen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal betreffen;

b. de vreemdeling minimaal 600 uur heeft deelgenomen aan een alfabetiseringscursus bij een 
cursusinstelling met het Blik op Werk Keurmerk en de vreemdeling aangetoond heeft met een 
door DUO afgenomen toets naar het leervermogen dat de vreemdeling niet het leervermogen 
heeft om het inburgeringsexamen te halen;

c. de vreemdeling ten minste 600 uur heeft deelgenomen aan een alfabetiseringscursus en een 
daaropvolgende inburgeringscursus, beide aan een cursusinstelling met het Blik op werk 
keurmerk, waarvan ten minste 300 uur besteed is aan de alfabetiseringscursus, en uit een door 
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgenomen toets blijkt dat de inburgerings-
plichtige niet het leervermogen heeft om het inburgeringsexamen te halen; of

d. de vreemdeling tegen zijn of haar wil in het land van herkomst is achtergelaten en voldoet aan 
de voorwaarden van artikel 3.51, eerste lid, aanhef en onder a, sub 1, Vb.

DUO geeft advies of iemand voldoet aan de criteria genoemd onder a, b en c. De IND gaat bij de 
beoordeling van deze ontheffingsgrond in beginsel uit van het door de vreemdeling overgelegde 
advies van DUO. De vreemdeling die in aanmerking wil komen voor deze ontheffingsgrond moet 
het advies zelf aanvragen bij DUO. Voor het aanmeldformulier en meer informatie over deze 
procedure raadpleeg de website van DUO www.inburgeren.nl.

Tot 1 juli 2013 kon een vreemdeling zich wenden tot het ROC Amsterdam voor een advies op basis 
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van het zogenaamde haalbaarheidsonderzoek. Adviezen die bij het ROC zijn aangevraagd vóór 
1 juli 2013 zullen nog worden meegenomen door de IND bij de beoordeling van het verzoek om 
ontheffing.

De IND neemt het ROC-advies niet over als:
• dit advies op de dag van de indiening van de aanvraag ouder is dan vijf jaar;
• de IND constateert dat de vreemdeling in een vreemdelingenrechtelijke procedure verklaringen 

heeft afgelegd die in tegenstrijd zijn met het advies; of
• op een andere manier dan uit een vreemdelingenrechtelijke procedure blijkt dat de vreemde-

ling een opleiding heeft afgerond.

De IND maakt in ieder geval geen gebruik van de bevoegdheid om de hardheidsclausule toe te 
passen op grond van artikel 3.80a, vierde lid, Vb als de vreemdeling stelt dat hij:
• geen aanbod tot een inburgeringsvoorziening heeft gekregen;
• geen inburgeringsvoorziening heeft opgelegd gekregen;
• geen aanbod tot een taalkennisvoorziening heeft gekregen;
• geen taalkennisvoorziening heeft opgelegd gekregen; of
• nooit heeft geweten dat hij het inburgeringsexamen moet behalen.

I

Paragraaf B9/8.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

8.5. Gezinsleden van houders van een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd onder de 
beperking ‘niet-tijdelijke humanitaire gronden’ verleend na verblijf in het kader van 
medische behandeling 

Op grond van artikel 3.51, derde lid, aanhef en onder a, Vb verleent de IND een verblijfsvergunning 
regulier bepaalde tijd onder de beperking ‘niet-tijdelijke humanitaire gronden’ alleen aan de 
vreemdeling die aan de volgende voorwaarden voldoet:
• de hoofdpersoon bij wie verblijf is verleend, is op grond van artikel 3.51, lid 1, onderdeel a, ten 

tweede, of artikel 3.51, lid 1, onderdeel b, Vb, in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘niet-tijdelijke humanitaire gronden’ na:
a. drie jaar als houder van een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd onder de beperking 

‘medische behandeling’; of
b. twee jaar als houder van een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd onder de beperking 

‘medische behandeling’ die verleend is direct nadat zijn uitzetting uit Nederland op grond 
van artikel 64 Vw gedurende ten minste een jaar achterwege was gebleven; en

• de vreemdeling heeft gedurende de gehele periode voldaan aan alle voorwaarden voor 
verlenging van de geldigheidsduur van de oorspronkelijke verblijfsvergunning;

• de vreemdeling voldoet, op het moment waarop hij de aanvraag voor een verblijfsvergunning 
regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘niet-tijdelijke humanitaire gronden’ indient, aan 
alle voorwaarden voor verlenging van de oorspronkelijke verblijfsvergunning;

• de vreemdeling dient tegelijkertijd met, of op een latere datum dan de hoofdpersoon een 
aanvraag in voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking 
‘niet-tijdelijke humanitaire gronden’; en

• de vreemdeling voldoet aan de algemene verblijfsvoorwaarden genoemd in artikel 16 Vw. De 
vreemdeling hoeft niet te beschikken over voldoende middelen van bestaan of een verklaring 
van een referent (als gevolg van art. 3.51, vierde lid, Vb).

J

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 
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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 drie 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 bij 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:
a. de vreemdeling moet zijn identiteit en nationaliteit aannemelijk maken door het overleggen 

van een geldig document voor grensoverschrijding of een geldige identiteitskaart. Als de 
vreemdeling hieraan niet kan voldoen, moet hij zijn identiteit en nationaliteit ondubbelzinnig 
aantonen met andere middelen;

b. de vreemdeling heeft een minderjarig kind (dat wil zeggen: beneden de achttien jaar) dat in het 
bezit is van de Nederlandse nationaliteit;

c. de vreemdeling verricht al dan niet gezamenlijk met de andere ouder daadwerkelijke zorgtaken 
ten behoeve van het minderjarige kind; en

d. tussen de vreemdeling en het kind bestaat een zodanige afhankelijkheidsverhouding dat het 
kind gedwongen zou zijn het grondgebied van de Unie te verlaten als aan de vreemdeling een 
verblijfsrecht wordt geweigerd.

Ad c.

• De IND verstaat onder zorgtaken ook opvoedingstaken.
• De IND merkt zorg- en/of opvoedingstaken met een marginaal karakter niet aan als daadwerke-

lijke zorgtaken ten behoeve van het minderjarige kind, tenzij het marginale karakter van de 
zorg- en/of opvoedingstaken de vreemdeling niet is aan te rekenen. Dit wordt de vreemdeling 
niet aangerekend als hij/zij kan aantonen dat de andere ouder de omgang met het kind 
frustreert.

Ad d.

Bij de beoordeling of sprake is van een zodanig afhankelijkheidsverhouding dat het kind gedwon-
gen zou zijn het grondgebied van de Unie te verlaten als aan de vreemdeling een verblijfsrecht 
wordt geweigerd, betrekt de IND, in het hogere belang van het kind, alle relevante omstandighe-
den, meer in het bijzonder:
• de leeftijd van het kind;
• zijn lichamelijke en emotionele ontwikkeling; en
• de mate van zijn affectieve relatie zowel met de Nederlandse ouder als met de vreemdeling, 

evenals het risico dat voor het evenwicht van het kind zou ontstaan als het van deze laatste zou 
worden gescheiden.

De IND kan niet vaststellen dat sprake is van rechtmatig verblijf op grond van artikel 8 onder e, Vw 
als de vreemdeling onvoldoende gegevens verschaft waarmee kan worden aangetoond dat aan 
bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan.

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.
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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

De IND verstrekt een sticker ’verblijfsaantekening gemeenschapsonderdaan’ (bijlage 7h, VV) met 
de arbeidsmarktaantekening ‘arbeid toegestaan; tewerkstellingsvergunning niet vereist’ aan de uit 
een derde land afkomstige vreemdeling als bedoeld in artikel 8.7, tweede, derde of vierde lid Vb, 
als:
• hij verblijft in een andere EU-lidstaat, én;
• hij arbeid verricht in Nederland, én;
• de burger van de Unie op dat moment eveneens zijn rechten van vrij verkeer in Nederland 

uitoefent (door in Nederland arbeid te verrichten).

In de overige gevallen geldt dat het uit een derde land afkomstige familielid van een burger van de 
Unie die op grond van het EU-recht verblijft in een andere EU-lidstaat alleen in Nederland arbeid 
mag verrichten als de werkgever beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning, tenzij de 
Wav anders bepaalt.

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.
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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 
algemeen’ (bijlage 7g, VV) met dezelfde aantekening als de verblijfgever.

K

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 de vreemdeling vormt een actuele, werkelijke en voldoende 
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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. bij verplaatsing van het hoofdverblijf buiten Nederland; 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.

Ad e.

De IND neemt aan dat geen sprake is van verplaatsing van het hoofdverblijf buiten Nederland als 
de vreemdeling:
• korter dan zes achtereenvolgende maanden buiten Nederland heeft verbleven; of
• Nederland heeft verlaten om belangrijke redenen, zoals zwangerschap en bevalling, ernstige 

ziekte, studie of beroepsopleiding, gedurende een eenmalige periode van ten hoogste twaalf 
maanden; of

• Nederland heeft verlaten voor de vervulling van de militaire dienstplicht.
Als de vreemdeling als werknemer of als gezinslid van een werknemer gedurende tenminste vijf 
jaar ononderbroken rechtmatig verblijf in Nederland heeft gehad op grond van artikel 6 of 7 Besluit 
1/80 neemt de IND verplaatsing van het hoofdverblijf aan als de vreemdeling meer dan twee 
achtereenvolgende jaren buiten Nederland heeft verbleven.

L

Paragraaf B12/2.6 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

2.6. Inburgeringsvereiste 

In aanvulling op artikel 3.96a, tweede lid, aanhef en onder b, Vb geldt dat de IND niet verlangt dat 
de vreemdeling gedurende acht jaar ononderbroken was ingeschreven in de BRP of rechtmatig in 
Nederland verbleef.
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2.6.1. Ontheffing vanwege een psychische of lichamelijke belemmering of verstandelijke 
handicap 

De IND ontheft de vreemdeling op grond van artikel 3.96a, derde lid, Vb van het inburgeringsver-
eiste als deze aantoont vanwege zijn psychische of lichamelijke belemmering of verstandelijke 
handicap niet in staat te zijn om binnen vijf jaren het inburgeringsexamen te behalen. De proce-
dure hiervoor is terug te vinden in bijlage 4 van de Regeling inburgering.

2.6.2. Ontheffing met een beroep op de hardheidsclausule 

Op grond van artikel 3.96a, vierde lid, Vb past de IND in ieder geval de hardheidsclausule toe als 
de vreemdeling ondanks aantoonbaar geleverde inspanning redelijkerwijs niet in staat kan worden 
geacht het inburgeringsexamen te behalen. In dit verband wordt verwezen naar paragraaf B9/8.1.2 
Vc.

De IND maakt in ieder geval geen gebruik van de bevoegdheid om de hardheidsclausule toe te 
passen op grond van artikel 3.96a, vierde lid, Vb als de vreemdeling stelt dat hij:
• geen aanbod tot een inburgeringsvoorziening heeft gekregen;
• geen inburgeringsvoorziening heeft opgelegd gekregen;
• geen aanbod tot een taalkennisvoorziening heeft gekregen;
• geen taalkennisvoorziening heeft opgelegd gekregen; of
• nooit heeft geweten dat hij het inburgeringsexamen moet behalen.

M

Het Model M54 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden als aangegeven in bijlage 1.

ARTIKEL II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

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

’s-Gravenhage, 21 juni 2018

De Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
C. Riezebos
plaatsvervangend Directeur-generaal Migratie
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BIJLAGE 1 

Model M54: Aanvraagformulier Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën 
vreemdelingen 2005 
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TOELICHTING 

Artikelsgewijs 

A 

Toelichting: deze paragraaf is gewijzigd om een logischer indeling te bewerkstelligen ten aanzien van 
de regeling “toegang onder voorwaarden” en de Clausuleregeling. Tevens zijn enkele onderdelen 
verduidelijkt en aangepast aan de werkwijze in de praktijk.

B 

Toelichting: bij WBV 2018/1 is in paragraaf A3/7.2.1 opgenomen dat de vreemdeling een schriftelijke 
verklaring ‘Paspoort of identiteitsbewijs bij medische omstandigheden’ overlegt. Middels onderhavige 
WBV wordt deze verklaring nu ook opgenomen in paragraaf A3/7.2.4 over bewijsmiddelen.

C 

Toelichting: op grond van artikel 4.21 Vb kan een vreemdeling met rechtmatig verblijf dat volgt uit 
uitstel van vertrek op basis van artikel 64 Vw, in aanmerking komen voor een W2-document als hij of 
zij niet over een geldig paspoort beschikt. In artikel 4.21 Vb wordt daarbij geen onderscheid gemaakt 
tussen de (tijdelijke toekenning van artikel 64 Vw in afwachting van definitieve besluitvorming 
(A3/7.3.2) en de uiteindelijke toekenning van artikel 64 Vw middels een definitief besluit als geregeld in 
A3/7.3.1. Met onderhavig WBV wordt in paragraaf A3/7.3.2.1 tot uitdrukking gebracht dat ook in het 
geval van een tijdelijke, voorlopige toekenning van artikel 64 Vw aanspraak bestaat op een 
W2-document. Vreemdelingen aan wie voorlopig artikel 64 Vw wordt toegekend worden daarmee 
hetzelfde behandeld als vreemdelingen met een definitief besluit artikel 64 Vw.

D 

Toelichting: met de laatste vernummering van de artikelen 3.105a tot en met 3.105c van het Vreemde-
lingenbesluit tot de artikelen 3.105b tot en met 3.105d Vb, was de vernummering van artikel 3.105b Vb 
in dit hoofdstuk van de Vc per abuis niet meegenomen. Dit wordt thans gecorrigeerd.

E 

Toelichting: naar aanleiding van het arrest Paposhvili (EHRM, 13 december 2016, nr. 41738/10, 
ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD00417381)is het medische beleidskader aangepast (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2016-2017, 19 637, nr. 2312). Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor het beleid 
rondom de vrijstelling van het mvv-vereiste voor zieke vreemdelingen.

Tot deze beleidswijziging kon de vreemdeling die vanwege zijn ziekte niet kon reizen vrijgesteld 
worden van het mvv-vereiste op grond als bedoeld in artikel 17, eerste lid, onder c, Vw. Kon de zieke 
vreemdeling wel reizen maar leidde de terugkeer in verband met een medische noodsituatie tot een 
onbillijkheid van overwegende aard, dan kon de vreemdeling vrijgesteld worden op de grond als 
bedoeld in 3.71, derde lid, Vb.
Met deze wijziging in de vreemdelingencirculaire vervalt voormeld onderscheid. Na wijziging kan op 
de grond van artikel 17, eerste lid, onder c, Vw in beide situaties vrijgesteld worden van het mvv-
vereiste. Met het vervallen van voormeld onderscheid wordt aangesloten bij de uitwerking die 
beleidsmatig aan artikel 64 Vw is gegeven. In de toepassing van artikel 64 Vw kan immers evenzeer de 
medische noodsituatie op de korte termijn worden betrokken. Ook anderszins wordt het beleid 
gewijzigd. De constatering door het BMA dat het uitblijven van behandeling naar alle waarschijnlijk-
heid leidt tot een medische noodsituatie op de korte termijn volstaat om voor vrijstelling in aanmer-
king te komen. In de beoordeling voor het mvv-vereiste blijft daarmee buiten beschouwing de vraag of 
de relevante medische behandeling voorhanden is in het land van herkomst of het land van bestendig 
verblijf van de mvv-plichtige vreemdeling. Voor de toepassing van artikel 64 Vw blijft wel onveranderd 
van belang of er behandeling voorhanden is ter afwending van een medische noodsituatie.

F 

Toelichting: het woord ‘buitenland’ is ter verduidelijking toegevoegd.

G 

Toelichting: met het aantreden van het kabinet Rutte III valt adoptie onder de verantwoordelijkheid van 
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de Minister voor Rechtsbescherming. Hierop is paragraaf B7/3.6.2 aangepast. Tevens stond onder het 
kopje Versnelde Procedure van deze paragraaf abusievelijk niet vermeld dat de IND ook controleert of 
de Statement of Approval (bij Verdragsadopties) dan wel de beginseltoestemming op naam (bij niet 
Verdragsadopties) is afgegeven. Deze omissie wordt thans rechtgezet. Ook hebben twee kleine 
taalkundige verbeteringen plaatsgevonden.

H 

Toelichting: met dit WBV worden de voorwaarden gewijzigd om in aanmerking te komen voor een 
advies van DUO ten aanzien van de vreemdeling die zich ‘aantoonbaar voldoende ingespannen’ heeft 
om het inburgeringsexamen te halen. Dit advies beschouwt de IND als bewijsmiddel voor de 
beoordeling of de vreemdeling ontheffing kan krijgen van het inburgeringsvereiste. Met dit WBV 
worden deze voorwaarden in overeenstemming gebracht met de wijziging1 van artikel 2.4b Regeling 
inburgering per 1 juli 2018.
Samengevat zijn er op dit punt twee wijzigingen:
1. Cursusuren en pogingen voor het staatsexamen NT2 tellen nu ook mee voor ontheffing.
2. Cursusuren in het kader van een inburgeringscursus tellen nu ook mee voor ontheffing voor 

vreemdelingen die niet het leervermogen hebben het inburgeringsexamen te halen.

Ad 1.
Op grond van de beleidsregel zoals deze luidde voor 1 juli 2018 kon ontheffing op grond van aantoon-
baar geleverde inspanningen worden verleend als de vreemdeling ten minste 600 uur had deelgeno-
men aan een inburgeringscursus en ten minste viermaal had deelgenomen aan de niet behaalde 
onderdelen van het inburgeringsexamen. De cursusuren en pogingen voor het staatsexamen NT2 
telden daarbij niet mee. Dit terwijl vreemdelingen gestimuleerd worden om, indien mogelijk, het 
staatsexamen NT2 af te leggen. Deze discrepantie leidde er toe dat de vreemdeling die gestart was 
met een cursus NT2 en daarna niet in staat bleek om het inburgeringsexamen te halen, niet in 
aanmerking kwam voor ontheffing.
Deze wijziging maakt het mogelijk ook uren en pogingen NT2 mee te tellen voor ontheffing.
De voorwaarde dat viermaal moet zijn deelgenomen aan de niet behaalde onderdelen van het examen 
is ongewijzigd. Daaraan is toegevoegd dat maximaal twee van die pogingen het staatsexamen NT2 
betreffen. Dit om te voorkomen dat de vreemdeling tevergeefs pogingen blijft doen het staatsexamen 
NT2 te halen in plaats van te pogen het inburgeringsexamen te halen.

Ad 2.
Naast de vreemdelingen die pogen het staatsexamen NT2 te halen, staat de groep vreemdelingen die 
niet het leervermogen hebben het inburgeringsexamen te halen. Die laatste groep kwam op grond van 
de beleidsregel zoals deze luidde voor 1 juli 2018 voor ontheffing in aanmerking wanneer 600 uur was 
deelgenomen aan een alfabetiseringscursus en vervolgens uit een door de Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid afgenomen toets blijkt dat de vreemdeling niet het leervermogen heeft om het 
inburgeringsexamen te halen. Hierbij telden alleen de uren besteed aan een alfabetiseringscursus mee 
voor de ontheffing.
Het komt echter voor dat vreemdelingen tijdens of na de alfabetiseringscursus al starten met de 
inburgeringscursus, maar dat dit achteraf voorbarig blijkt te zijn. Dan blijkt tijdens de inburgeringscur-
sus dat iemand niet in staat is zich de vaardigheden van de Nederlandse taal op het niveau van het 
inburgeringsexamen (taalniveau A2) eigen te maken. Deze situatie leidde er toe dat deze vreemdelin-
gen, om de toets te kunnen afleggen waaruit blijkt dat de vreemdeling niet het leervermogen heeft om 
het inburgeringsexamen te halen, alsnog uren alfabetiseringscursus moesten volgen om aan het 
criterium van 600 uur te voldoen.
Deze wijziging maakt het mogelijk dat ook uren besteed aan een inburgeringscursus meetellen voor 
een ontheffing op grond van advies van DUO voor vreemdelingen die niet het leervermogen hebben 
het inburgeringsexamen te halen.

Overige wijzigingen

Ten eerste worden in deze paragraaf enkele verwijzingen naar hogere regelgeving toegevoegd.

Ten tweede wordt de opbouw van deze paragraaf aangepast door de beleidsregels bovenaan te 
vermelden en door het introduceren van subparagrafen.

Ten derde wordt de tekst ingekort ten aanzien van de mogelijkheid die er tot 1 juli 2013 bestond om 
een aanvraag in te dienen bij het ROC Amsterdam voor een advies op basis van het zogenaamde 
haalbaarheidsonderzoek. De voorwaarden die het ROC Amsterdam hanteerde om te komen tot dit 

1 Stcrt. 2018, 15700.
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advies zijn niet langer relevant, omdat de aanvragen niet meer ingediend kunnen worden bij het ROC.

Ten vierde wordt de formulering over wanneer de IND de hardheidsclausule niet toepast in lijn 
gebracht met de formulering zoals deze luidt in paragraaf B12/2.6.2 Vc.

I 

Toelichting: correctie van een onjuiste verwijzing.

J 

Toelichting: In hoofdstuk B10/2.2 onder het kopje ‘verblijf van verzorgende ouder bij Nederlands 
minderjarig kind’ zijn de gevolgen van het arrest Chavez-Vilchez e.a. (C-133/15) nader uitgewerkt. 
Volgens het HvJEU moet, voor de beoordeling of het betrokken kind, burger van de Unie, genoopt zal 
zijn het grondgebied van de Unie te verlaten en hem dus het effectieve genot van de essentie van de 
rechten die artikel 20 VWEU hem verleent, zal worden ontzegd indien aan zijn ouder, onderdaan van 
een derde land, een verblijfsrecht wordt geweigerd, worden bepaald welke ouder de daadwerkelijke 
zorg over het kind heeft en of er een daadwerkelijke afhankelijkheidsverhouding bestaat tussen het 
kind en de ouder die onderdaan is van een derde land. In de huidige tekst van hoofdstuk B10/2.2 wordt 
de beoordeling of er een daadwerkelijke afhankelijkheidsverhouding bestaat onvoldoende onderschei-
den van de beoordeling wie de daadwerkelijke zorg draagt. Met de voorliggende tekst wordt dit 
onderscheid verhelderd. Deze tekst is daarmee meer in lijn met het arrest.
Uit het arrest Chavez-Vilchez e.a. kan niet worden afgeleid dat het betrokken kind het risico loopt het 
grondgebied van de Unie te verlaten indien de ouder die onderdaan is van een derde land slechts 
zorg- en/of opvoedingstaken met een marginaal karakter verricht. Met de voorliggende aanvulling 
wordt de tekst dan ook verder in lijn met het arrest gebracht.
Volgens het EU-recht en de EU-jurisprudentie mag een lidstaat een bewijs van identiteit en nationali-
teit verlangen van de vreemdeling die op zijn grondgebied wenst te verblijven. Bovendien kan pas 
worden vastgesteld of er rechten aan het arrest Chavez-Vilchez kunnen worden ontleend nadat de 
identiteit en nationaliteit van de derdelander zijn vastgesteld. Dat bleek echter nog niet uit de tekst van 
hoofdstuk B10/2.2. Deze omissie is met de voorliggende aanpassing hersteld.
Uit het arrest volgt verder dat artikel 20 VWEU er niet aan in de weg staat dat een lidstaat aan het 
verblijfsrecht op zijn grondgebied van een ouder die onderdaan van een derde land is de verplichting 
verbindt dat die onderdaan de gegevens verschaft die aantonen dat het kind bij een weigering om een 
verblijfsrecht toe te kennen aan de ouder genoopt wordt het grondgebied van de Unie in zijn geheel te 
verlaten. Het is echter aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat om aan de hand van de 
door de onderdaan van een derde land verschafte gegevens het nodige onderzoek te doen teneinde, 
gelet op alle omstandigheden van het geval, te kunnen beoordelen of een weigering dergelijke 
gevolgen zou hebben. Deze bewijslastverdeling wordt met de voorgenomen toevoeging expliciet 
opgenomen in de Vreemdelingencirculaire.

K 

Toelichting: met de wijziging in paragraaf B10/4.4 is aansluiting gezocht bij hetgeen ten aanzien van 
afwezigheid uit de gastlidstaat voor EU-burgers is opgenomen in Richtlijn 2004/38/EG en nader is 
uitgewerkt in artikel 8.15 en 8.17 Vb. Zo worden, vanwege de regels die voortvloeien uit het Associa-
tierecht met Turkije, Turkse werknemers en hun gezinsleden, voor zover als mogelijk, op dit punt op 
gelijke wijze behandeld als EU-burgers.

Hierbij is echter de bepaling van artikel 8.15 eerste lid onder d Vb (‘wegens uitzending voor het 
verrichten van werkzaamheden’) niet overgenomen omdat deze bepaling samenhangt met het recht 
op vrij verkeer van personen zoals neergelegd in Richtlijn 2004/38/EG. Besluit 1/80 daarentegen ziet op 
het recht op het verrichten van arbeid en een daarmee samenhangend recht op verblijf enkel in de 
lidstaat van ontvangst.

L 

Toelichting: met dit WBV worden in B12/2.6 Vc vier niet-inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Ten eerste wordt in de eerste paragraaf ‘GBA’ vervangen door ‘BRP’.

Ten tweede wordt de formulering over wanneer de IND de medische ontheffing toepast in lijn 
gebracht met de formulering zoals deze luidt in paragraaf B9/8.1.2 Vc. Ook wordt in deze paragraaf, 
net als in paragraaf B9/8.1.2 Vc, een verwijzing naar de procedure bij medische ontheffingen toege-
voegd.
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Ten derde wordt de verwijzing naar paragraaf B9/8.1 Vc aangepast naar B9/8.1.2 Vc.

Ten vierde wordt de formulering over wanneer de IND de hardheidsclausule niet toepast in lijn 
gebracht met de formulering zoals deze luidt in paragraaf B9/8.1.2 Vc.

M 

Toelichting: in model M54 is de juiste adressering van het COA doorgevoerd.

De Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
C. Riezebos
plaatsvervangend Directeur-generaal Migratie
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