STAATSCOURANT

Nr. 19403
27 september

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van
18 september 2012, nummer WBV 2012/21, houdende wijziging van de
Vreemdelingencirculaire 2000
De Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen 2000;
Besluit:

ARTIKEL I
De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:
A
A/Afkortingenlijst Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

Afkortingenlijst
ABRvS Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
AC Aanmeldcentrum
ACVZ Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Amv Alleenstaande minderjarige vreemdeling
AOW Algemene Ouderdomswet
APV Algemene Plaatselijke Verordening
Awb Algemene wet bestuursrecht
BKA Buitenlands Kind ter Adoptie
BMA Bureau Medische Advisering
BuZa (Ministerie/Minister van) Buitenlandse Zaken
BVV Basisvoorziening vreemdelingensysteem
BW Burgerlijk Wetboek
BZK (Ministerie/Minister van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
B&W Burgemeester en Wethouders
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
DJI Dienst Justitiële Inrichtingen
DNRI Dienst Nationale Recherche Informatie
DT&V Dienst Terugkeer en Vertrek
EG Europese Gemeenschap
EEG Europese Economische Gemeenschap
EER Europese Economische Ruimte
EU Europese Unie
EZ (Ministerie/Minister van) Economische Zaken
Flexwet Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Stb. 1998, 300)
GBA Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
GG&GD Geneeskundige en gezondheidsdienst
HKS Herkenningsdienstsysteem
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
IOM Internationale Organisatie voor Migratie
JDS Justitieel documentatiesysteem
KMar Koninklijke Marechaussee
KLPD Korps Landelijke Politiediensten
KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
MTV Mobiel Toezicht Vreemdelingen
mvv Machtiging tot voorlopig verblijf
NGO Non-gouvernementele organisatie
(N)SIS (Nationaal) Schengen Informatiesysteem
NVVB Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
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OCW (Ministerie/Minister van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OM Openbaar Ministerie
OPS Opsporingsregister
Pb. Publicatieblad
PIL Protocol Identificatie en Labeling
PTSS Posttraumatische stressstoornis
REAN Return and Emigration of Aliens from the Netherlands
ROA Regeling Opvang Asielzoekers
Rva Regeling verstrekkingen asielzoekers e.a. categorieën vreemdelingen 2005
Rvb Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
RvS Raad van State
Rwn Rijkswet op het Nederlanderschap
SGC Verordening (EG) Nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)
SIRENE Supplementary Information Request at the National Entries
SIS Schengen Informatiesysteem
SRA Stichting Rechtsbijstand Asiel
Stb. Staatsblad
Stcrt. Staatscourant
SUO Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen
SVB Sociale Verzekeringsbank
SZW (Ministerie/Minister van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TBC Tuberculose
TBS Terbeschikkingstelling
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 Uitvoeringsinstelling werknemersverzekering
Vb Vreemdelingenbesluit
Vc Vreemdelingencirculaire
VIS Verificatie- en informatiesysteem
VN Verenigde Naties
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRIS Vreemdelingen in de strafrechtketen
VROM (Ministerie/Minister van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VV Voorschrift Vreemdelingen
Vw Vreemdelingenwet
VWS (Ministerie/Minister van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wav Wet arbeid vreemdelingen
WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wbp Wet bescherming persoonsgegevens
WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WIW Wet Inschakeling Werkzoekenden
Wob Wet openbaarheid van bestuur
Wobka Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
WSF Wet op de Studiefinanciering
Wsw Wet Sociale werkvoorziening
WvSr Wetboek van Strafrecht
WvSv Wetboek van Strafvordering
WW Werkeloosheidswet
Wwb Wet werk en bijstand
ZHP Dienst Zeehavenpolitie van de politieregio Rotterdam-Rijnmond
ZW Ziektewet
B
Paragraaf B2/1.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
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1.2 Artikel 29, eerste lid, onder e en f, Vw
Artikel 29, eerste lid, onder e en f, Vw geeft regels met betrekking tot gezinshereniging (niet:
gezinsvorming) met een vreemdeling die houder is van een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 29, eerste lid, onder e en f, Vw
kan aan de daar genoemde gezinsleden een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel worden
verleend. Verwezen wordt naar C2/6.1 en C14/6.2. In de overige gevallen zijn de regels over de
verlening van de verblijfsvergunning regulier van toepassing op gezinshereniging en gezinsvorming met een houder van een verblijfsvergunning asiel.
Ingevolge artikel 29, eerste lid, onder e, Vw komen de echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen
van vreemdelingen die in het bezit zijn van een asielvergunning voor bepaalde tijd eveneens in
aanmerking voor een zodanige vergunning indien zij gelijktijdig met deze vreemdeling Nederland
zijn ingereisd dan wel zijn nagereisd binnen drie maanden na verlening van de verblijfsvergunning
aan de hoofdpersoon.
Tot 1 april 2001 bestond een dergelijke mogelijkheid van gezinshereniging bij vreemdelingen die
hier te lande waren toegelaten als vluchteling eveneens. Deze mogelijkheid was als beleidsregel
neergelegd in de Vc (oud). In de beleidsregel werd een zogenoemde redelijke termijn voor nareis
gehanteerd die in de praktijk is ingevuld met zes maanden.
Het materiële recht van de Vw heeft als regel onmiddellijke werking. Zie in dit verband ook A7. Ten
aanzien van de aanscherping van het nareiscriterium (van zes naar drie maanden) is geen
overgangsregeling in de Vw opgenomen.
Beoordeling
Aanvragen van vreemdelingen die onder deze regeling vallen, worden getoetst aan de voorwaarden zoals omschreven in C2/6.1 en C14/6.2, afgezien van de nareistermijn van drie maanden.
Bij inwilliging van de aanvraag om afgifte van een mvv dient de vreemdeling erop te worden
gewezen dat hij zich binnen drie dagen na aankomst in Nederland in het kader van het vreemdelingentoezicht dient aan te melden bij de Korpschef van het regionale politiekorps waarin de
gemeente is gelegen waar hij zijn woon- of verblijfplaats heeft (zie artikel 4.47 Vb). Ter indiening
van een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder een
beperking verband houdende met gezinshereniging dient de vreemdeling zich vervolgens te
vervoegen bij de IND.
Tevens geldt voor deze categorie vreemdelingen dat de aanvraag tot het verlenen van deze
verblijfsvergunning niet wordt afgewezen wegens het ontbreken van een geldige mvv, voorzover
nodig, met toepassing van artikel 3.71, vierde lid, Vb. Ook in die gevallen geldt het legesvereiste
onverkort.
Nadat in dit kader een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd is verleend is het gestelde in
B1 en B2 onverkort van toepassing.
C
Paragraaf B2/7.6 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.6 Toepassing DNA-onderzoek
In het geval van aanvragen waarbij door legalisatieplichtige vreemdelingen geen documenten zijn
overgelegd, neemt de IND terzake contact op met het Ministerie van BuZa. Uit de informatie van
het Ministerie van BuZa kan blijken dat er sprake is van bewijsnood voor betrokkene. In dat geval
wijst de IND betrokkene op de mogelijkheid van DNA-onderzoek ten einde vast te stellen of er
sprake is van een biologische afstammingsrelatie.
Betrokkene wordt derhalve slechts op de mogelijkheid van DNA-onderzoek gewezen in het geval er
sprake is van uit beide ouders of uit één van beide ouders geboren kinderen en nadat is vastgesteld dat betrokkene aantoonbaar in bewijsnood verkeert met betrekking tot de te overleggen
documenten.
Als de afstammingsrelatie door het DNA-onderzoek wordt bevestigd en aan alle overige voorwaarden wordt voldaan, wordt de aanvraag ingewilligd, tenzij overigens bekend geworden gegevens
zich tegen inwilliging verzetten.
Deelname aan DNA-onderzoek geschiedt op vrijwillige basis. Indien de aanvrager geen gebruik
maakt van de mogelijkheid van DNA-onderzoek, zal op grond van de beschikbare gegevens een
beslissing worden genomen over de aanvraag.
Als de aanvrager instemt met een DNA-test ten behoeve van de door hem of haar aangegeven
gezinsleden en met het gebruik van de uitslag van DNA-onderzoek in de procedure in kwestie, zal
de IND de uitvoering van het DNA-onderzoek bekostigen. Bij een negatieve uitslag van het
DNA-onderzoek kunnen betrokkenen een contra-expertise laten verrichten. Het DNA-onderzoek
wordt gedaan door een laboratorium dat geaccrediteerd is voor het verrichten van DNA verwant-
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schapsonderzoek bij de Nederlandse Raad voor Accreditatie. Betrokkenen betalen zelf de kosten
van een contra-expertise.
De aanvrager dient de gezinsleden in het buitenland te informeren dat zij zich moeten melden bij
de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging. De in het buitenland verblijvende echtgeno(o)t(e) (of partner bij nareisaanvragen) van de referent die om DNA-onderzoek heeft verzocht,
wordt door de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in kennis gesteld van de door de
referent in het aanvraagformulier voor DNA-onderzoek verstrekte gegevens over de relatie tussen
de ouders en de kinderen voor wie overkomst naar Nederland wordt gevraagd.
De gezinsleden van de aanvrager tekenen aldaar op het aanvraagformulier een verklaring van
geen bezwaar met betrekking tot DNA-onderzoek. Het DNA-materiaal wordt afgenomen in
aanwezigheid van een ambtenaar van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging en wordt
door de diplomatieke vertegenwoordiging verzonden naar het Ministerie van BuZa. Het Ministerie
van BuZa stuurt het DNA-materiaal vervolgens door naar de IND.
De aanvrager in Nederland neemt in aanwezigheid van een IND-loketmedewerker DNA-materiaal
bij zichzelf af. Die medewerker stuurt het DNA-materiaal van de aanvrager samen met het
DNA-materiaal van de gezinsleden naar het laboratorium waar het DNA-onderzoek zal worden
verricht.
De uitslag van het DNA-onderzoek biedt een zekerheid met betrekking tot het bestaan van een
biologische afstammingsrelatie van ten minste 99,99 % in het geval van beide ouders DNAmateriaal beschikbaar is, en ten minste 99,9% in het geval van één ouder DNA-materiaal beschikbaar is. De IND informeert de aanvrager over de uitslag van het DNA-onderzoek.
Het DNA-materiaal wordt na zes maanden na het onderzoek door het laboratorium vernietigd. In
geval het DNA-materiaal langer bewaard moet blijven, geeft de IND daartoe een schriftelijke
aanwijzing aan het laboratorium.
D
Paragraaf B15/11.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

11.1 Zoekjaar
Vreemdelingen die in Nederland zijn afgestudeerd aan een geaccrediteerde opleiding, als
opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs met een Master-graad alsmede
vreemdelingen die in Nederland gepromoveerd zijn, krijgen binnen de regeling hoogopgeleiden
de mogelijkheid om binnen maximaal één jaar (zoekjaar) een functie als kennismigrant te vinden
of een innovatief bedrijf te starten.
Hetzelfde geldt voor vreemdelingen die zijn afgestudeerd met een Master-graad of gepromoveerd
aan een opleiding die is opgenomen in de top-200 van de meest recent gepubliceerde lijsten van
de ‘Times Higher Education World University Rankings’, ‘de QS World University Rankings’ of de
‘Academic Ranking of World Universities’ (ook wel genoemd de Shanghai Jiao Tong ranking).
Daarnaast wordt de vreemdeling die om toelating vraagt in het kader van de regeling hoogopgeleiden getoetst aan de hand van een puntensysteem. Er wordt getoetst op opleiding, op leeftijd en op
indicatoren voor het welslagen in Nederland. De vreemdeling dient minimaal 35 punten te halen in
het puntensysteem om voor toelating in aanmerking te komen.
Voor de mvv-aanvraag in het kader van de regeling hoogopgeleiden wordt gestreefd naar
afhandeling van de aanvraag binnen een termijn van vier weken na voldoening van de leges. Voor
de aanvraag om een verblijfsvergunning zal afhandeling binnen zes weken worden na gestreefd.
Deze regeling wijkt op de volgende punten af van het beleid inzake het zoekjaar afgestudeerden
(zie B15/10):
• de vreemdeling die gebruik maakt van het zoekjaar afgestudeerde heeft alleen direct na
voltooiing van de studie een jaar de mogelijkheid om arbeid als kennismigrant te zoeken, de
hoogopgeleide heeft tot drie jaar na datum afstuderen of promoveren de mogelijkheid om
gebruik te maken van het zoekjaar in het kader van de regeling hoogopgeleiden;
• om in aanmerking te komen voor het zoekjaar afgestudeerde moet de vreemdeling een door de
hoger onderwijsinstelling gewaarmerkte kopie van het diploma overleggen, de hoogopgeleide
dient een schriftelijke diplomawaardering van Nuffic over te leggen;
• de vreemdeling met de verblijfsvergunning onder de beperking ‘verblijf gedurende zoekjaar
afgestudeerde’ en zijn in het kader van gezinshereniging toegelaten gezinsleden zijn vrij op de
arbeidsmarkt, de hoogopgeleide en zijn gezinsleden hebben een TWV nodig;
• gepromoveerden komen niet in aanmerking voor het zoekjaar afgestudeerde, maar wel voor
het zoekjaar hoogopgeleide;
• vreemdelingen die een Bachelors-graad hebben behaald komen wel in aanmerking voor het
zoekjaar afgestudeerde, maar niet voor het zoekjaar hoogopgeleide;
• voor het zoekjaar afgestudeerde wordt geen puntensysteem gehanteerd.
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E
Paragraaf B15/11.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

11.2 Voorwaarden
De verblijfsvergunning kan op aanvraag worden verleend, indien:
a. de vreemdeling niet reeds in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning onder de
beperking ‘zoekjaar afgestudeerde’;
b. de vreemdeling een Master-graad heeft behaald of is gepromoveerd aan een geaccrediteerde
opleiding, als opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, of aan een
buitenlandse opleiding die in de top-200 staat van de meest recent gepubliceerde lijsten van de
‘Times Higher Education World University Rankings’, ‘de QS World University Rankings’ of de
‘Academic Ranking of World Universities’ (ook wel genoemd de Shanghai Jiao Tong ranking).
c. de vreemdeling op het moment van de aanvraag niet langer dan drie jaar is afgestudeerd of
gepromoveerd;
d. de vreemdeling minimaal 35 punten heeft behaald in het puntensysteem;
e. zich geen van de algemene weigeringsgronden voordoen (zie B1/4).
In afwijking van B1/4.3 wordt de verblijfsvergunning ook verleend indien de vreemdeling niet
(meer) beschikt over voldoende duurzame middelen van bestaan, mits geen beroep wordt gedaan
op de publieke middelen.
Als de vreemdeling gedurende het zoekjaar hoogopgeleide een beroep doet op de algemene
middelen kan dit gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.
Ad a.
De vreemdeling die reeds een verblijfsvergunning onder de beperking ‘verblijf gedurende zoekjaar
afgestudeerde’ heeft gehad, kan geen verblijfsvergunning meer krijgen onder de beperking
‘verblijf gedurende zoekjaar hoogopgeleide’.
Ad b. Opleiding
De in Nederland afgestudeerde vreemdeling dient een geaccrediteerde opleiding, als opgenomen
in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs te hebben afgerond met een Master-graad
of een Doctor-graad te hebben behaald.
Omdat nog niet alle studenten een geaccrediteerde opleiding met een Master-graad afronden,
maar er ook nog studenten afstuderen aan een ongedeelde opleiding, wordt een getuigschrift van
een geaccrediteerde ongedeelde opleiding in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel
18:15 WHW, gelijkgesteld met een Master-graad als hierbedoeld.
De in het buitenland afgestudeerde vreemdeling dient een opleiding te hebben afgerond met een
Master-graad of een Doctor of Philosophy-graad of equivalent daarvan aan een onderwijsinstelling
die voorkomt in de top-200 van de meest recent gepubliceerde lijsten van de ‘Times Higher
Education World University Rankings’, ‘de QS World University Rankings’ of de ‘Academic Ranking
of World Universities’ (ook wel genoemd de Shanghai Jiao Tong ranking).
De vreemdeling dient zelf zorg te dragen voor waardering van zijn diploma door de Nuffic. Hiertoe
dient hij een gewaarmerkt kopie van zijn diploma en de bijbehorende cijferlijst, zonodig voorzien
van een vertaling door een beëdigde vertaler voor waardering aan de Nuffic voor te leggen. De
aanvraag dient te worden ingediend bij het Informatiecentrum Diplomawaardering. De Nuffic zal
aan de hand van de gewaarmerkte kopieën zomogelijk de authenticiteit van het diploma beoordelen. Betrokkene toont dit aan door overlegging van de schriftelijke diplomawaardering van Nuffic
bij de aanvraag bij de IND.
Ad c.
De vreemdeling heeft tot drie jaar na datum afstuderen of promoveren de mogelijkheid van de
regeling hoogopgeleiden gebruik te maken.
Ad d. Puntensysteem
Onze Minister beoordeelt door middel van het puntensysteem of de vreemdeling in aanmerking
komt voor het zoekjaar hoogopgeleiden.
In het puntensysteem kan de vreemdeling maximaal 40 punten behalen.
De vreemdeling heeft minimaal 35 punten nodig om voor verblijf in aanmerking te komen. De
onderdelen waarvoor punten kunnen worden toegekend zijn:
1. opleiding;
2. leeftijd; en
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3. indicatoren voor welslagen in Nederland.
Ad 1.
De afgestudeerde of gepromoveerde aan een Nederlandse hoger onderwijsinstelling of een
buitenlandse topuniversiteit krijgt maximaal 30 punten.
Ad 2.
Hoe jonger een vreemdeling binnenkomt, hoe langer hij/zij een positieve bijdrage kan leveren aan
de welvaartstaat. Een jongere leeftijd betekent doorgaans ook dat de vreemdeling zich snel aan
Nederland zal kunnen aanpassen en gemakkelijker een baan zal kunnen vinden. De vreemdeling
die tussen de 21 en 40 jaar is, scoort 5 extra punten.
Ad 3.
Hieronder wordt verstaan eerder verblijf in Nederland voor arbeid of studie, de Nederlandse of
Engelse taal sprekend of opleiding voltooid aan een hoger onderwijsinstelling in een land
aangesloten bij de Bologna-verklaring.
Een eerdere ervaring met Nederland of het spreken van de Nederlandse taal (Nederlands als
tweede taal op niveau A2) of in elk geval de Engelse taal (op International English Language
Testing System niveau 6) of een Bachelor-, Master-graad of een Doctor-graad, behaald aan een
onderwijsinstelling in een land aangesloten bij de Bologna-verklaring kan rekenen op extra
punten.
Bij de in 1999 ondertekende Bologna-verklaring hebben de aangesloten Europese landen zich
gecommitteerd te komen tot een Europa-breed vergelijkbaar en uitwisselbaar onderwijssysteem.
De aangesloten landen hebben hierin vast gelegd dat zij vóór 2010 het Bachelor-Master stelsel
invoeren. De achterliggende gedachte is dat het hoger onderwijs op deze manier flexibeler, opener
en aantrekkelijker wordt. Gelet hierop zal een vreemdeling die een opleiding heeft voltooid aan
een hoger onderwijsinstelling in een land aangesloten bij de Bologna-verklaring gemakkelijker
aansluiting vinden met de Nederlandse arbeidsmarkt.
Puntensysteem hoogopgeleiden:
Onderdelen
Opleiding (max. 30
punten)

Leeftijd (max. 5
punten)
Indicatoren voor
welslagen in
Nederland (max. 5
punten)

Punten

Bewijsstukken

Doctor-graad

30

Diploma/getuigschrift niet ouder dan drie jaar
van geaccrediteerde opleiding aan een
Nederlandse hoger onderwijsinstelling of van
buitenlandse universiteit in top-200 ranglijsten Times Higher Education World Rankings,
QS World University Ranking, Academic
Ranking of World Universities (Shanghai Jiao
Tong Ranking)

Master
21–40 jaar

25
5

Geboorteakte

Voormalige werkgevers in Nederland
(minimaal half jaar)

5

Arbeidscontract of werkgeversverklaring

In Nederland genoten studie (minimaal
half jaar)
Spreekt ‘Nederlands als Tweede Taal’ op
A2 niveau
Spreekt Engelse taal (International
English Language Testing System niveau
6)
Bachelor, Master of Doctor -graad
behaald aan opleiding in land aangesloten bij Bologna-verklaring

5

Inschrijvingsbewijs of deelname certificaat

5

Diploma

5

Verklaring taalinstituut

5

Diploma

Max. aantal punten

40

Quotum
Om mogelijke excessieve gebruikmaking van de regeling hoogopgeleiden te kunnen bestrijden
kan, na besluitvorming daarover onder verantwoordelijkheid van onze Minister en de Minister van
SZW en OCW, besloten worden voor toelating in het kader van de regeling hoogopgeleiden een
quotum in te stellen.
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Bewijsstukken
De opsomming van de genoemde bewijsstukken is indicatief en niet uitputtend bedoeld. Vreemdelingen die zijn afgestudeerd aan een hoger onderwijsinstelling gevestigd in een Engelstalig land,
zullen geen verklaring van een taalinstituut hoeven te overleggen.
Gezinsleden
De algemene bepalingen van B1/4, B2/2, B2/4 en B2/5 zijn van toepassing, tenzij navolgend anders
is bepaald.
Indien sprake is van eerste toelating geldt het algemene middelenvereiste (zie B1/4.3, B2/2.10,
B2/4.11 en B2/5.10). Indien sprake is van voortgezet verblijf geldt het volgende. Als de aanvraag tot
het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning kan worden afgewezen, omdat
het gezinslid bij wie de vreemdeling verblijft niet meer duurzaam en zelfstandig beschikt over
voldoende middelen van bestaan, wordt bezien of de gevolgen voor de vreemdeling niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het middelenvereiste te dienen doelen. Voor die afweging van
belangen wordt verwezen naar B2/9.5.2.
F
Paragraaf C2/6.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

6.1 Voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning
Een verblijfsvergunning asiel kan op grond van artikel 29, eerste lid, onder e, Vw worden verleend
aan de echtgenoot of echtgenote of minderjarig kind van de vreemdeling die een verblijfstitel heeft
verkregen op basis van één van de gronden van artikel 29, eerste lid, a tot en met d, Vw.
Artikel 29, eerste lid, onder f, Vw bepaalt dat de verblijfsvergunning asiel voorts kan worden
verleend aan de vreemdeling die als partner of meerderjarig kind zodanig afhankelijk is van een
houder van de verblijfsvergunning asiel, verleend op grond van één van de onderdelen a tot en
met d, dat hij om die reden behoort tot het gezin van deze vreemdeling.
Cumulatieve vereisten in beide gevallen zijn:
• dat de hier bedoelde gezinsleden dezelfde nationaliteit hebben als de houder van de verblijfsvergunning asiel;
• dat zij feitelijk behoren tot zijn gezin;
• dat de houder van de verblijfsvergunning asiel deze gezinsleden heeft genoemd tijdens diens
asielprocedure; en
• dat zij gelijktijdig met hem zijn ingereisd, dan wel binnen drie maanden nadat de bedoelde
vreemdeling zijn verblijfsvergunning asiel heeft verkregen, zijn nagereisd.
De driemaanden termijn gaat in op het moment dat de oorspronkelijke verblijfsvergunning wordt
verleend. Indien de houder van de verblijfsvergunning asiel in Nederland bij de Visadienst een
verzoek om advies heeft ingediend binnen die drie maanden dan wel indien de gezinsleden in het
buitenland een mvv aanvragen binnen die drie maanden, wordt dit gezien als een tijdig ingediende aanvraag. Daarnaast geldt dat een eerdere inreisdatum van een familielid dan de inreisdatum van de hoofdpersoon ook wordt beschouwd als een tijdige nareis.
Feitelijk behoren tot het gezin
De gezinsleden dienen, om voor verblijf in aanmerking te komen, tot aan het vertrek van de
hoofdpersoon uit het land van herkomst feitelijk hebben behoord tot diens gezin. Ook moeten deze
gezinsleden zijn genoemd als gezinsleden tijdens de asielprocedure van de hoofdpersoon. Indien
zij niet zijn genoemd gedurende de asielprocedure is niet aannemelijk dat zij feitelijk behoren tot
het gezin van de hoofdpersoon.
De bewijslast omtrent het in het land van herkomst feitelijk tot het gezin hebben behoord, ligt bij
de hoofdpersoon. Hiervan dient in beginsel – indicatief – bewijs te worden overgelegd. Indien dit
niet mogelijk is, dienen hier aanvullende gegevens en/of plausibele, aannemelijke en consistente
verklaringen over te worden verstrekt.
De biologische kinderen (minderjarig en meerderjarig) behoren niet langer tot het gezin van de
hoofdpersoon indien de gezinsband als verbroken kan worden beschouwd.
Dit doet zich in elk geval voor indien er sprake is van één of meer van de volgende omstandigheden:
• het kind is duurzaam opgenomen in een ander gezin dan het gezin van de hoofdpersoon;
• het kind is zelfstandig gaan wonen;
• het kind heeft een eigen gezin gevormd doordat het gehuwd is of een relatie is aangegaan.
Voor niet-biologische (pleeg- of adoptie)kinderen gelden bovenstaande criteria eveneens en geldt
voorts dat de gezinsband als verbroken wordt beschouwd, indien deze kinderen na vertrek van de
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hoofdpersoon zijn opgenomen in een ander gezin.
De bewijslast om aan te tonen dat de feitelijke gezinsband tussen ouder en kind niet is verbroken,
ligt bij de in Nederland verblijvende ouder die de overkomst van het kind vraagt.
De (gestelde) gezinsleden van een vreemdeling die zelf in het kader van nareis Nederland is
ingereisd en in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, komen niet
in aanmerking voor een mvv in het kader van nareis danwel voor een verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, onder e of f, Vw. De vreemdeling heeft in zijn
eigen nareisprocedure namelijk gesteld feitelijk deel uit te maken van het gezin van de in Nederland verblijvende hoofdpersoon.
Huwelijk en partnerschap
Het moet gaan om een huwelijk of partnerschap dat reeds bestond toen beide echtgenoten nog in
het land van herkomst verbleven. Een traditioneel huwelijk wordt gelijkgesteld aan partnerschap.
Indien ten tijde van de aanvraag sprake is van een polygame situatie kan slechts één echtgenoot,
geregistreerd partner of partner tegelijkertijd en de uit die vreemdeling geboren kinderen voor
verblijf in aanmerking komen. Van een polygame situatie is sprake indien de vreemdeling of de
persoon bij wie de vreemdeling verblijf beoogt, met een andere persoon (of meerdere andere
personen) tegelijkertijd een huwelijk en/of een relatie is aangegaan (inclusief geregistreerd
partnerschap).
Indien de in Nederland verblijvende hoofdpersoon reeds met een andere man of vrouw duurzaam
samenleeft, komen de wettelijke echtgeno(o)t(e) alsmede eventuele andere gezinsleden niet voor
toelating in aanmerking.
Samenwoning
Dat door betrokkenen in het land van herkomst ook daadwerkelijk is samengewoond, is een
belangrijke indicatie om te kunnen vaststellen dat ook feitelijk sprake is van een gezinsband. Het
niet hebben samengewoond is geen absolute afwijzingsgrond, men moet echter wel een aannemelijke verklaring hebben voor de omstandigheid dat men weliswaar (traditioneel) gehuwd was,
maar dat er geen sprake was of kon zijn van daadwerkelijke samenwoning.
Minder- en meerderjarige kinderen
Onder minder- of meerderjarige kinderen dienen tevens te worden begrepen biologische kinderen
van één van de beide echtgenoten of partners uit een eerder huwelijk of relatie die in het land van
herkomst feitelijk tot het gezin behoorden.
De minder- of meerderjarigheid wordt beoordeeld naar Nederlands recht.
Minderjarig zijn kinderen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en niet gehuwd
of in Nederland geregistreerd zijn en ook nimmer gehuwd of geregistreerd zijn geweest (artikel
1:233 Burgerlijk Wetboek).
Meerderjarige kinderen kunnen enkel voor verblijf in aanmerking komen indien zij feitelijk behoren
tot het gezin van de hoofdpersoon. Hiervan is sprake indien zij in het land van herkomst altijd tot
het gezin van de hoofdpersoon zijn blijven behoren.
Indien het meerderjarig kind echter na het vertrek van de hoofdpersoon zelfstandig een gezin is
gaan vormen door het aangaan van een huwelijk, dan wel partnerschap, of duurzaam in een ander
gezin dan dat van de hoofdpersoon is opgenomen, wordt de gezinsband als verbroken
beschouwd.
Voor onderzoek naar de gezinsband tussen ouder(s) en biologische kinderen wordt verwezen naar
C14/6.2 Vc.
Niet -biologische (adoptie- en pleeg)kinderen
Onder minder- of meerderjarige kinderen dienen tevens te worden begrepen niet biologische
(adoptie- of pleeg)kinderen die in het land van herkomst feitelijk tot het gezin behoorden.
Met betrekking tot onderzoek naar de gezinsband tussen ouder(s) en niet-biologische kinderen
(adoptie- of pleegkinderen) geldt het volgende. Aangezien deze gezinsband niet blijkens DNAonderzoek kan worden onderzocht, is het aan betrokkene om aannemelijk te maken dat dit kind in
het land van herkomst ook daadwerkelijk behoorde tot het gezin van de hoofdpersoon.
De bewijslast omtrent het in het land van herkomst feitelijk tot het gezin hebben behoord, ligt bij
de hoofdpersoon. Hiervan dient in beginsel – indicatief – bewijs te worden overgelegd. Indien dit
niet mogelijk is, dienen hier aanvullende gegevens en/of plausibele, aannemelijke en consistente
verklaringen over te worden verstrekt.
In aanvulling hierop komt dit niet-biologische (pleeg- of adoptie)kind niet in aanmerking voor een
afgeleide verblijfsvergunning bij de hoofdpersoon, indien het kind na vertrek van de hoofdpersoon
is opgenomen in een ander gezin dan dat van de hoofdpersoon.
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Indien na aankomst in Nederland echter wordt geconstateerd dat het pleegkind niet in het land van
herkomst al tot het gezin behoorde, zal het kind vreemdelingrechtelijk als alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV) moeten worden beschouwd en behandeld (zie B14/2 Vc). Hieraan doet niet
af of het kind met of zonder MVV is ingereisd. In geval het kind jonger dan 15 is en de pleegouder
de aanvraag voor asiel heeft ingediend, moet aan betrokkene worden medegedeeld dat er in dit
geval geen sprake is van een asielaanvraag nu deze niet door de vreemdeling zelf of diens
wettelijk vertegenwoordiger is ingediend. Gelet hierop is deze mededeling geen besluit. Een
eventueel hier tegen ingediend rechtsmiddel dient niet-ontvankelijk te worden verklaard. Voogdij
instelling Stichting Nidos wordt als voogd ingeschakeld. Het kind moet een asielaanvraag indienen
of Nidos moet dit doen als het kind jonger is dan 12 jaar. Het kind dient zelfstandig te worden
gehoord over de opvang in het land van herkomst en over de asielmotieven. Indien de minderjarige asielzoeker wordt verwezen naar een opvangvoorziening hier te lande, dient Nidos hierover
geïnformeerd te worden, tenzij de minderjarige vreemdeling ten tijde van de aanvraag 17,5 jaar of
ouder was.
In Nederland geboren kinderen
Op het moment dat de ouder op één van de gronden van artikel 29, eerste lid, onder a tot en met c,
Vw in het bezit wordt gesteld van een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd, komt het in
Nederland tijdens de procedure geboren kind in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel op
grond van artikel 29, eerste lid, onder e, Vw. Op het moment dat de ouder op grond van artikel 29,
eerste lid, onder d, Vw in het bezit wordt gesteld van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd, komt het in Nederland tijdens de procedure geboren kind in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel op dezelfde grond als de ouder, namelijk op grond van artikel 29, eerste lid, onder d,
Vw (zie voor de procedure ook C9/2.1.5 Vc).
Voor kinderen, die in Nederland worden geboren nadat de ouder in het bezit is gesteld van een
verblijfsvergunning op grond van één van de gronden van artikel 29, eerste lid, onder a tot en met
d, Vw, dient een verblijfsvergunning regulier te worden aangevraagd. In deze en alle andere
gevallen dan hierboven genoemd is het reguliere vreemdelingenbeleid van toepassing (zie B2 en
artikel 3.23 Vb).
Toestemmingsverklaring
De aanvraag om een afgeleide asielvergunning wordt afgewezen indien de achterblijvende ouder
geen toestemming heeft verleend voor het vertrek van het kind naar Nederland. Bij de aanvraag
dient een verklaring te worden overgelegd waaruit de toestemming van de achterblijvende ouder
blijkt, alsmede een kopie van het identiteitsbewijs van de achterblijvende ouder, ter verificatie van
de handtekening.
Indien de achterblijvende ouder wiens toestemming is vereist de toestemming niet kan geven
omdat deze ouder onvindbaar is of is overleden, moet aannemelijk worden gemaakt waarom deze
verklaring niet kan worden overgelegd.
Indien de achterblijvende ouder wiens toestemming is vereist de toestemming niet wil geven,
wordt de aanvraag om nareis van dit kind bij de hoofdpersoon in Nederland afgewezen.
Voor niet-biologische (adoptie- en pleeg)kinderen geldt het volgende. Indien gedurende de
asielprocedure van de hoofdpersoon dan wel gedurende de onderhavige aanvraag is gebleken dat
één of beide in het buitenland verblijvende biologische ouder(s) nog in leven is, wordt de
aanvraag om een afgeleide asielvergunning afgewezen indien de achterblijvende ouder geen
toestemming heeft verleend voor het vertrek van het kind naar Nederland. Bij de aanvraag dient
een verklaring te worden overgelegd waaruit de toestemming van de achterblijvende ouder blijkt,
alsmede een kopie van het identiteitsbewijs van de achterblijvende ouder, ter verificatie van de
handtekening.
Indien de achterblijvende ouder wiens toestemming is vereist de toestemming niet kan geven
omdat deze ouder onvindbaar is of is overleden, moet aannemelijk worden gemaakt waarom deze
verklaring niet kan worden overgelegd.
Indien de achterblijvende ouder wiens toestemming is vereist de toestemming niet wil geven,
wordt de aanvraag om nareis van dit kind bij de hoofdpersoon in Nederland afgewezen.
De toestemmingsverklaring wordt gevraagd om te voorkomen dat door de Nederlandse overheid
wordt meegewerkt aan onrechtmatige onttrekking aan macht en gezag van degene aan wie het
rechtmatig gezag over een buitenlands kind toekomt dan wel wie dat uitoefent.
G
Paragraaf C14/4.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
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4.1 Herhaalde aanvraag
Een herhaalde aanvraag betreft een volgens de formele vereisten van artikel 3.38 VV ingediende
tweede of volgende asielaanvraag, die op grond van het bepaalde in artikel 4:6 Awb kan worden
afgewezen.
Op grond van artikel 4:6 Awb is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde
omstandigheden te vermelden, indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een
nieuwe aanvraag wordt gedaan.
Er is enkel sprake van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden indien die:
a. op het moment waarop de eerdere aanvraag werd afgewezen niet bekend waren of redelijkerwijs niet bekend konden zijn; en
b. indien niet op voorhand is uitgesloten dat die nieuwe feiten of veranderde omstandigheden af
kunnen doen aan het eerdere besluit en de overwegingen waarop dat rust.
Ingevolge artikel 83, eerste lid, Vw kan de rechtbank bij het beoordelen van het beroep rekening
houden met feiten en omstandigheden die na het nemen van het bestreden besluit zijn opgekomen.
Wanneer de vreemdeling in de beroepsprocedure inzake de eerdere aanvraag, nieuw gebleken
feiten of veranderde omstandigheden heeft ingebracht en de rechter hiermee onder toepassing
van artikel 83, eerste lid, Vw rekening heeft gehouden, worden deze feiten en omstandigheden,
voor de toepassing van artikel 4:6 Awb, geacht te zijn betrokken bij de afwijzende beschikking.
Bij de beoordeling van de herhaalde aanvraag kan echter niet aan de vreemdeling worden
tegengeworpen dat feiten of omstandigheden die na het eerdere besluit zijn opgekomen, niet bij
de rechtbank naar voren zijn gebracht met een beroep op artikel 83, eerste lid, Vw.
ad a
Onder feiten en omstandigheden worden tevens bewijsstukken gerekend die eerder aangevoerde
feiten en omstandigheden ondersteunen.
Wanneer de ingebrachte feiten en omstandigheden dateren van na de eerdere afwijzende
beschikking kan in elk geval worden geconcludeerd dat deze niet eerder bekend waren of konden
zijn.
Indien de ingebrachte feiten en omstandigheden dateren van voor de eerdere afwijzende
beschikking dient te worden bezien of deze eerder konden worden ingebracht. Zo is het denkbaar
dat een vreemdeling pas na de eerdere afwijzende beschikking in het bezit heeft kunnen komen
van documenten die de verklaringen onderbouwen.
Uitgangspunt is dat de vreemdeling bij de eerste aanvraag alle hem bekende informatie en
documenten overlegt. Ook in geval van mogelijk traumatiserende gebeurtenissen wordt in
beginsel van de vreemdeling verwacht dat hij daar in de eerste procedure op enigerlei wijze – hoe
summier ook – melding van maakt.
Bijzondere door de vreemdeling zelf ingebrachte en aannemelijk gemaakte omstandigheden
kunnen echter aanleiding zijn om aan te nemen dat deze feiten redelijkerwijs niet eerder konden
worden ingebracht. Met name bij de tweede of volgende asielaanvraag aannemelijk gemaakte
traumatiserende gebeurtenissen, zoals opgesomd in C2/4.2, is het onder omstandigheden
denkbaar dat de vreemdeling ten tijde van de eerdere aanvraag terughoudend is geweest met het
naar voren brengen van deze gebeurtenissen. Dit zal eerder het geval zijn wanneer de eerdere
aanvraag in de algemene asielprocedure is afgewezen.
Het kan voorkomen dat in de eerdere procedure een asielzoeker is vertegenwoordigd door zijn
ouders (zonder zelf te zijn gehoord), en de tweede of volgende asielaanvraag door die asielzoeker
in persoon wordt ingediend. Wanneer tijdens deze tweede of volgende aanvraag de asielzoeker
voor het eerst feiten en omstandigheden naar voren brengt die specifiek zien op de eigen persoon
en die niet reeds door de ouders naar voren zijn gebracht, wordt in geen geval aangenomen dat
deze feiten en omstandigheden in redelijkheid eerder naar voren konden worden gebracht.
ad b
Ook indien de ingebrachte feiten en omstandigheden op het moment van de eerdere aanvraag niet
bekend waren of redelijkerwijs niet bekend konden zijn, kan toepassing van artikel 4:6 Awb aan de
orde zijn. Indien op voorhand al duidelijk is dat de ingebrachte feiten en omstandigheden geen
nieuw licht kunnen werpen op de beoordeling van de asielaanvraag, kan onder toepassing van
artikel 4:6 Awb de aanvraag worden afgewezen.
Wanneer dit niet op voorhand al duidelijk is, blijft toepassing van artikel 4:6 Awb achterwege,
hetgeen geenszins betekent dat de vreemdeling automatisch in aanmerking komt voor de
gevraagde vergunning. Afwijzing van de aanvraag op grond van artikel 30 of 31 Vw kan in dat
geval nog immer aan de orde zijn.
Indien de eerdere aanvraag is afgewezen op grond van artikel 30, en dan met name onder a of d,
Vw, dan kunnen de nieuwe feiten en omstandigheden alleen betrekking hebben op de toepasse-
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lijke – imperatieve – afwijzingsgrond. Feiten of omstandigheden omtrent de verklaringen kunnen in
dat geval niet leiden tot een ander oordeel.
In het geval de eerdere aanvraag is afgewezen op grond van het feit dat de verklaringen van de
vreemdeling als ongeloofwaardig zijn aangemerkt, dienen de nieuwe feiten en omstandigheden in
elk geval deze ongeloofwaardigheid weg te nemen alvorens tot een beoordeling van de zwaarwegendheid van deze feiten en omstandigheden kan worden toegekomen.
Indien de eerste asielaanvraag van een vreemdeling is afgewezen op grond van artikel 30, eerste
lid, onder b Vw, wegens de verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op
grond van B9 aan de vreemdeling, zal, indien betrokkene na het eindigen van deze verblijfsvergunning regulier een tweede asielaanvraag indient, de tweede asielaanvraag niet op artikel 4.6 Awb
worden afgedaan maar inhoudelijk worden beoordeeld.
Uitzonderingen
Op grond van artikel 31a Vw wordt een asielaanvraag niet aangemerkt als herhaalde aanvraag in
de zin van artikel 4:6 Awb, indien een eerdere asielaanvraag is afgewezen met toepassing van
artikel 30, eerste lid, onder d, Vw of artikel 31, tweede lid, onder h, Vw en het betrokken derde land
de vreemdeling niet heeft toegelaten tot zijn grondgebied. Dit wordt aangemerkt als een veranderde omstandigheid in de zin van artikel 4:6 Awb. In dat geval wordt de asielaanvraag derhalve
opnieuw beoordeeld aan de hand van de artikelen 29, 30 en 31 Vw.
Het bepaalde in artikel 31a Vw wordt overeenkomstig toegepast indien de eerdere asielaanvraag
van de vreemdeling is afgewezen met toepassing van artikel 31, tweede lid, onder i, Vw.
Daarnaast kunnen bijzondere, op de individuele zaak betrekking hebbende, feiten en omstandigheden aanleiding zijn om toepassing van artikel 4:6 Awb achterwege te laten. Deze bijzondere, op de
individuele zaak betrekking hebbende, feiten en omstandigheden worden in elk geval aanwezig
geacht wanneer de feiten en omstandigheden leiden tot de conclusie dat de vreemdeling
aangemerkt dient te worden als verdragsvluchteling, of wanneer schending van artikel 3 EVRM
dreigt.
In het geval er twijfel bestaat of toepassing van artikel 4:6 Awb in een individuele zaak redelijk te
achten is, wordt de aanvraag – al dan niet binnen de algemene asielprocedure – inhoudelijk
beoordeeld aan de hand van de artikelen 29, 30 en 31 Vw.
Indien de vreemdeling pas tijdens een tweede of opvolgende asielaanvraag aangeeft dat hij
homoseksueel is, en deze informatie wordt geloofwaardig geacht, dan wordt de vreemdeling niet
tegengeworpen dat hij niet tijdens een voorgaande procedure gewag heeft gemaakt van zijn
homoseksuele geaardheid.
Artikel 3.1, eerste lid, Vb bepaalt dat tijdens de behandeling van een aanvraag uitzetting niet
achterwege blijft indien naar het voorlopig oordeel van de Minister sprake is van een herhaalde
aanvraag. Wanneer dit gelet op bijvoorbeeld een geplande uitzetting van belang is, en de feiten of
omstandigheden op het moment van de eerdere afwijzing reeds bekend waren, redelijkerwijs
bekend konden zijn, dan wel niet op voorhand is uitgesloten dat die nieuwe feiten of veranderde
omstandigheden af kunnen doen aan het eerdere besluit en de overwegingen waarop dat rust, kan
dit schriftelijk aan de vreemdeling kenbaar worden gemaakt. Dit kan onmiddellijk geschieden na
het moment dat de vreemdeling aangeeft een tweede of volgende aanvraag te willen indienen.
Hierbij wordt de vreemdeling tevens meegedeeld dat het voorlopig oordeel tot gevolg heeft dat de
uitzetting niet achterwege blijft. Indien bij de aanvraag wel mogelijk relevante nieuw gebleken
feiten of veranderde omstandigheden zijn aangegeven, geldt de procedure die is beschreven
onder C9/2.1.2.
ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 18 september 2012
De Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
voor deze:
de Directeur-generaal Vreemdelingenzaken,
L. Mulder.
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TOELICHTING
Artikelsgewijs
A
De afkorting BW is toegevoegd.

B
Een onjuiste verwijzing naar een andere paragraaf in de Vreemdelingencirculaire is gecorrigeerd.

C
Naar aanleiding van een kosten-batenanalyse is per 1 augustus 2011 het legesbeleid ten aanzien van
DNA-onderzoeken gewijzigd. Uit de analyse bleek dat in geval de IND de DNA-onderzoeken zelf
financiert, de kosten lager uitvallen dan wanneer de vreemdeling dit zelf betaalt. Dit is gelegen in het
feit dat met het oude legesbeleid rekening gehouden moest worden met de bijkomende administratieve kosten, omdat de IND bij een positieve uitslag van het onderzoek het bedrag diende terug te
storten. Dit is nu niet meer aan de orde.

D, E
Er worden nu drie ranglijsten gehanteerd in plaats van twee. De reden daarvoor is dat de Times Higher
Education is samengegaan met een nieuw onderzoeksbureau. Het bureau waar zij eerst mee werkten
is zelfstandig doorgegaan met zijn QS-ranking.

F
De vreemdeling die zelf in het kader van nareis Nederland is ingereisd, heeft in het kader van die
procedure verklaard feitelijk te behoren tot het gezin van de in Nederland verblijvende hoofdpersoon.
Indien binnen drie maanden na verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd aan die
vreemdeling om overkomst wordt gevraagd van diens (gestelde) gezinsleden, wordt niet aangenomen
dat deze gezinsleden feitelijk behoren tot het gezin van de vreemdeling. Immers, de vreemdeling zelf
heeft eerder aangegeven dat hij feitelijk behoort tot het gezin van de in Nederland verblijvende
hoofdpersoon. Dit is geen aanscherping maar een verduidelijking.

G
Deze beleidsregel is toegevoegd (mede) naar aanleiding van een toezegging van de Minister voor
Immigratie, Integratie en Asiel tijdens een algemeen overleg met de algemene commissie voor
Immigratie en Asiel op 20 juni 2012.
De Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
voor deze:
de Directeur-generaal Vreemdelingenzaken,
L. Mulder.
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