Besluit van
tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de
herschikking en beperkte uitbreiding van de vrijstellingen van de visumplicht
voor de toegang en het verblijf van langere duur
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van (datum en
nummer);
Gelet op de artikelen 17, eerste lid, onder g, en 24, eerste lid, onder c, van de
Vreemdelingenwet 2000;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van (datum en
nummer));
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van (datum
en nummer);
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
Het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt gewijzigd als volgt.
A
In artikel 3.29a, eerste lid, aanhef, wordt “aan de langdurig ingezetene” vervangen
door: aan de vreemdeling.
B
In artikel 3.30b vervalt het derde lid, onder vernummering van het vierde en vijfde lid
tot derde en vierde lid.
C
In artikel 3.31, derde lid, wordt “op grond van artikel 16, eerste lid, onder a, e of k,
van de Wet” vervangen door: op grond van artikel 16, eerste lid, onder e of k, van de
Wet.
D
In artikel 3.46, vierde lid, tweede volzin, wordt “artikel 16, eerste lid, onder a en c”
vervangen door: artikel 16, eerste lid, onder c.
E

Artikel 3.71, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Voorafgaand aan onderdeel b wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
a. die houder is van een door een andere staat die het Schengenacquis volledig
toepast afgegeven geldige verblijfstitel die het buitenlands equivalent is van een
verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 of 20 van de Wet, de aanvraag via een
erkende referent indient en in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning als
bedoeld in artikel 14 van de Wet, dan wel die als de echtgenoot, geregistreerde dan wel
ongehuwde partner of het minderjarig kind van die echtgenoot, partner of houder voor
verblijf bij die houder in die andere staat in het bezit is gesteld van een zodanige
verblijfstitel, de aanvraag via een erkende referent indient voor verblijf als familie- of
gezinslid bij die houder en in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning als bedoeld
in artikel 14 van de Wet;
2. Onderdeel c komt te luiden:
c. die, in aansluiting op het verblijf in Nederland op grond van een geprivilegieerde
status, in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld
in artikel 14 van de Wet;
3. Na onderdeel e wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
f. die in aanmerking komt voor de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in
artikel 14 van de Wet, onder een beperking verband houdend met grensoverschrijdende
dienstverlening;
4. Na onderdeel i wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
j. die verblijf beoogt voor medische behandeling en die ten minste een jaar direct
voorafgaande aan de aanvraag rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder j, van
de Wet heeft gehad;
5. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door een puntkomma
worden vijf onderdelen toegevoegd, luidende:
m. die de biologische of juridische ouder is die het gezag heeft over en is ingereisd
met een minderjarige vreemdeling die houder is van een verblijfsvergunning als bedoeld
in artikel 14 van de Wet die is verleend met toepassing van artikel 3.46 dan wel die de
onder het gezag van die ouder staande minderjarige broer of zuster van die houder is en
met die ouder en houder is ingereisd;
n. die de echtgenoot, geregistreerde partner of partner is, dan wel het biologische of
juridische kind dat onder het rechtmatig gezag staat, van een vreemdeling die houder is
van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet die is verleend met
toepassing van artikel 3.46, met die houder is ingereisd en bij die houder verblijft;
o. die minderjarig is, de aanvraag indient voor verblijf als familie- of gezinslid bij
adoptieouders dan wel adoptiefouders en als gevolg van een in het buitenland
uitgesproken adoptie ten onrechte in het bezit is gesteld van een geldig Nederlands
document voor grensoverschrijding, tenzij onjuiste gegevens zijn verstrekt die hebben
geleid tot de afgifte van dat document;
p. die een minderjarig kind is van een houder van een verblijfsvergunning als bedoeld
in 3.48, eerste lid, onder a, b dan wel c, en onder het gezag staat van en verblijft bij die
houder;
q. die in aanmerking komt een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 3.48, eerste
lid, aanhef en onder d, e of f, dan wel het minderjarige kind van die vreemdeling dat
onder het gezag staat van en verblijft bij die vreemdeling.
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F
Artikel 3.104, tweede lid, komt te luiden:
2. In afwijking van het eerste lid, kan de beschikking bekend worden gemaakt door:
a. toezending van de beschikking ingeval een ingebrekestelling heeft plaatsgevonden
wegens het niet tijdig beslist hebben op de aanvraag;
b. toezending van het document, bedoeld in het eerste lid:
1°. indien uitreiking om technische redenen, verband houdend met het aanmaken
van het document, niet mogelijk is;
2°. in andere, bijzondere omstandigheden.
ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
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