
Tekstuitgave regelgeving vreemdelingenrecht 
 

      



  



TEKSTUITGAVE REGELGEVING 
VREEMDELINGENRECHT 

 
Editie 2022/2023 

 
mr. D.S. Arjun Sharma 
mr. dr. J. van Drongelen 
mr. drs. S.M. Groen 
mr. M.A.G. Reurs 
mr. A.D.M. van Rijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
TEKSTUITGAVE REGELGEVING VREEMDELINGENRECHT 2022/2023 
© 2022 Iustitia Scripta namens de auteurs 
Omslagontwerp: Ronald Koopmans 
Ontwerp binnenwerk: Ronald Koopmans 
Opmaak binnenwerk: Iustitia Scripta 
ISBN: 978-90-830661-8-9 
NUR-code: 823 
 
Behoudens de krachtens het (internationale) auteursrecht toegela-
ten uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvou-
digd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een ge-
digitaliseerde gegevensverzameling – al dan niet online − worden 
opgeslagen of toegankelijk gemaakt, zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende(n). 
 
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan 
op grond van artikel 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 
27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk 
verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht: 
www.reprorecht.nl. 
 
Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg be-
steed. Desondanks kan de afwezigheid van eventuele zet- en/of 
drukfouten, dan wel onnauwkeurigheden en/of onvolkomenhe-
den, niet worden gegarandeerd. De auteursrechthebbende aan-
vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventu-
ele zet- en/of drukfouten, dan wel onnauwkeurigheden en/of on-
volkomenheden. 
 
Deze publicatie is verzorgd door Iustitia Scripta: een imprint van 
PMJJFrissen.com ten tijde van de totstandkoming gevestigd te 
Best. Voor informatie over de activiteiten van de auteursrechtheb-
bende ga naar: www.iustitiascripta.com.  



5 

BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE 

15 I  VREEMDELINGENWET 2000 
161 II  VREEMDELINGENBESLUIT 2000 
451 III  VOORSCHRIFT VREEMDELINGEN 2000 
661 IV  WET ARBEID VREEMDELINGEN 
693  V  BESLUIT UITVOERING WET ARBEID VREEMDE-

LINGEN 
735  VI  REGELING UITVOERING WET ARBEID VREEM-

DELINGEN 2022 
841  VII  REGELING MELDING WET ARBEID VREEMDE-

LINGEN 



6 



7 

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 

15 I  VREEMDELINGENWET 2000 
161 II  VREEMDELINGENBESLUIT 2000 

449  Bijlage bedoeld in artikel 8.7, eerste lid, onder b, 
van het Vreemdelingenbesluit 2000 

451 III  VOORSCHRIFT VREEMDELINGEN 2000 

587  Bijlage 1. behorend bij artikel 2.1, eerste lid, onder-
deel a, Voorschrift Vreemdelingen 2000 

587  Bijlage 1a. behorend bij artikel 2.1a, eerste lid, 
Voorschrift Vreemdelingen 2000 

587  Bijlage 2. behorend bij artikel 2.2 Voorschrift Vreem-
delingen (landen van welke de onderdanen zijn vrij-
gesteld van de MVV-plicht) 

588  Bijlage 3. behorend bij artikel 2.3 Voorschrift Vreem-
delingen (categorieën vreemdelingen die toegang tot 
Nederland hebben, zonder in het bezit te zijn van een 
mvv) 

589  Bijlage 3a. behorend bij bijlage 3, onder G, Voor-
schrift Vreemdelingen (Model Collectieve lijst voor in 
groepsverband reizende minderjarigen) 

589  Bijlage 3b. behorend bij bijlage 3, onder G, onder 3, 
Voorschrift Vreemdelingen (Model Reizigerslijst voor 
schoolreizen) 

589  Bijlage 3c. behorend bij bijlage 3, onderdeel K 

590  Bijlage 3d. 

591  Bijlage 4. behorend bij de artikelen 2.4 en 4.2 van 
het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (vliegvelden, an-
dere grensdoorlaatposten en hun openingstellingstij-
den) 



8 

594  Bijlage 5. behorend bij artikel 2.6, tweede lid, Voor-
schrift Vreemdelingen (verklaring toegangverlening) 

594  Bijlage 5b. behorend bij artikel 2.6, tweede lid, 
Voorschrift Vreemdelingen (verklaring toegangverle-
ning) 

595  Bijlage 6a. behorend bij artikel 2.9 Voorschrift 
Vreemdelingen 

596  Bijlage 6b. behorend bij artikel 2.9 Voorschrift 
Vreemdelingen 

597  Bijlage 6c. behorend bij artikel 2.9 van het Voor-
schrift Vreemdelingen 2000 

600  Bijlage 7. behorend bij de artikelen 3.1 – 3.8 en 
4.11 Voorschrift Vreemdelingen 

600  Bijlage 7a. Document I 

601  Bijlage 7a2. behorend bij artikel 3.1, eerste lid, on-
der a Schriftelijke verklaring waaruit volgt dat een 
onderdaan van het Verenigd Koninkrijk of zijn derde-
lander familielid hier een tijdelijk verblijfsrecht op 
grond van artikel 3.4, derde lid van het Besluit geniet 

603  Bijlage 7a3. behorend bij artikel 3.1, eerste lid, onder-
deel a Schriftelijke verklaring waaruit volgt dat een on-
derdaan van het Verenigd Koninkrijk of zijn derdelander 
familielid hier een tijdelijk verblijfsrecht op grond van 
artikel 3.4, derde lid van het Besluit geniet 

605  Bijlage 7b. Document II 

606  Bijlage 7c. Document III 

607  Bijlage 7d. Document IV 

608  Bijlage 7d2. Document V 

Uitgebreide inhoudsopgave



9 

609  Bijlage 7e. Document EU/EER Bijlage 7e2. Verblijfs-
recht voor bepaalde tijd onder het Terugtrekkingsak-
koord (economisch inactief) 

609  Bijlage 7e2. Verblijfsrecht voor bepaalde tijd onder 
het Terugtrekkingsakkoord (economisch inactief) 

610  Bijlage 7e3. Verblijfsrecht voor bepaalde tijd onder 
het Terugtrekkingsakkoord (economisch actief) 

611  Bijlage 7e4. Verblijfsrecht voor onbepaalde tijd on-
der het Terugtrekkingsakkoord 

612  Bijlage 7e5. Grensarbeider onder het Terugtrek-
kingsakkoord 

613  Bijlage 7e6. Document EU/EER – artikel 8 Richtlijn 
2004/38/EG 

614  Bijlage 7e7. Document EU/EER – artikel 10 Richtlijn 
2004/38/EG 

615  Bijlage 7e8. Document EU/EER – artikel 19 Richtlijn 
2004/38/EG 

616  Bijlage 7e9. Document EU/EER – artikel 20 Richtlijn 
2004/38/EG 

617  Bijlage 7f. Document W 

618  Bijlage 7f2. Document W2 

619  Bijlage 7f3. Document O 

620  Bijlage 7g. Sticker Verblijfsaantekening Algemeen 

621  Bijlage 7h. Sticker Verblijfsaantekeningen Gemeen-
schapsonderdanen 

622  Bijlage 7h2. Sticker Verblijfsaantekeningen Tijdelijke 
bescherming 

Uitgebreide inhoudsopgave



10 

623  Bijlage 7i. Sticker Verblijfsaantekeningen Vervolg-
procedures 

624  Bijlage 7j 

625  Bijlage 7k 

626  Bijlage 7l. behorend bij artikel 3.1, zes lid, Voor-
schrift Vreemdelingen 2000 

628  Bijlage 8. behorend bij artikel 3.8, eerste lid, Voor-
schrift Vreemdelingen (afzonderlijk inlegblad) 

630  Bijlage 8a. behorend bij artikel 3.20a, eerste lid, 
Voorschrift Vreemdelingen 2000 

630  Bijlage 8aa. behorend bij artikel 3.20a, vierde lid, 
Voorschrift Vreemdelingen 2000 

630  Bijlage 8b. behorende bij artikel 3.20b, eerste lid, 
onder b, van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 

631  Bijlage 8c. behorend bij artikel bij artikel 3.20e, 
vierde lid, van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 

631  Bijlage 9. behorend bij artikel 3.22 Voorschrift 
Vreemdelingen 

631  Bijlage 10. behorend bij artikel 3.23, tweede lid, 
Voorschrift Vreemdelingen 2000 

631  Bijlage 10a. behorend bij artikel 3.24, derde lid, on-
derdeel e, Voorschrift Vreemdelingen 2000 

635  Bijlage 11. behorend bij artikel 3.24 Voorschrift 
Vreemdelingen 

636  Bijlage 12. Antecedentenverklaring 

638  Bijlage 12a. behorend bij artikel 4.1a, tweede lid, 
Voorschrift Vreemdelingen 2000 

Uitgebreide inhoudsopgave



11 

639  Bijlage 13. behorend bij artikel 3.37f, derde lid, 
Voorschrift Vreemdelingen 2000 (veilige landen van 
herkomst) 

640  Bijlage 14a. IMO Bemanningslijst 

641  Bijlage 14b. IMO Crew List 

642  Bijlage 14c. IMO Passagierslijst 

643  Bijlage 14d. IMO Passenger List 

644  Bijlage 15. behorend bij artikel 4.5, eerste lid, Voor-
schrift Vreemdelingen 

645  Bijlage 16. behorend bij artikel 4.5, tweede lid, 
Voorschrift Vreemdelingen 

646  Bijlage 17a. behorend bij artikel 7.1, eerste lid, 
Voorschrift Vreemdelingen 

647  Bijlage 17b. behorend bij artikel 7.1, tweede lid, 
Voorschrift Vreemdelingen 

649  Bijlage 17c. behorend bij artikel 7.1, derde lid, Voor-
schrift Vreemdelingen 

650  Bijlage 17d. behorend bij artikel 7.1, vierde lid, 
Voorschrift Vreemdelingen 

651  Bijlage 18. behorend bij artikel 3.33a Voorschrift 
Vreemdelingen 

652  Bijlage 19. behorend bij artikel 3.10, eerste en 
derde lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000 

652  Bijlage 20. behorend bij artikel 1.16, eerste en 
tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000 

654  Bijlage 21. behorend bij artikel 3.34l, eerste en 
tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000 

Uitgebreide inhoudsopgave



12 

656  Bijlage 22. behorend bij artikel 6.2a Voorschrift 
Vreemdelingen 2000 

658  Bijlage 23. behorend bij artikel 7.2a, tweede lid, on-
der f, Voorschrift Vreemdelingen 2000 

661 IV  WET ARBEID VREEMDELINGEN 
693 V  BESLUIT UITVOERING WET ARBEID VREEM-

DELINGEN 
735 VI  REGELING UITVOERING WET ARBEID 

VREEMDELINGEN 2022 

741  Bijlage I. Uitvoeringsregels 

826  Bijlage II. Overzicht van overeenkomsten met an-
dere mogendheden dan wel bij een voor Nederland 
verbindend besluiten van een volkenrechtelijke orga-
nisatie waarin is vastgelegd dat er geen tewerkstel-
lingsvergunning of een gecombineerde vergunning 
van een vreemdeling mag worden verlangd 

835  Bijlage III. Lijst van landen waarmee een vrijhan-
delsakkoord is afgesloten 

841 VII  REGELING MELDING WET ARBEID VREEM-
DELINGEN 

Uitgebreide inhoudsopgave



13 

WOORD VOORAF 

In deze Tekstuitgave Regelgeving Vreemdelingenrecht 
- Editie 2022/2023 is de belangrijkste wet- en regelge-
ving opgenomen voor iedereen die werkzaam is in
het vreemdelingenrecht en/of te maken heeft met de
arbeid van vreemdelingen. De bundel is daarmee on-
misbaar voor de rechtspraktijk. De opgenomen tek-
sten zijn geactualiseerd tot 15 september 2022.

Om tot een handzame bundel te komen is ervoor ge-
kozen om de Vreemdelingencirculaire niet op te ne-
men vanwege de zeer frequente wijzigingen van deze 
regeling, maar ook omdat de omvang van de bundel 
zodanig zou toenemen, dat hij niet meer gemakkelijk 
in het gebruik zou worden. De tekst van de vreemde-
lingencirculaire vindt u wel op de productpagina bij 
deze uitgave, die te vinden is op de website van de 
uitgever onder het menu: Productpagina’s gevolgd 
door het ISBN.  

Op de cover van het boek treft u een QR-code aan die 
u kunt scannen, waarmee u direct op de juiste Pro-
ductpagina komt. Op deze pagina treft u ook links
aan naar alle in de uitgave opgenomen wet- en regel-
geving en documenten, hetgeen m.n. bij de vele bijla-
ges bij het Voorschrift vreemdelingen erg handig is.

De margeteksten en wetsverwijzingen die door de sa-
menstellers zijn toegevoegd, zorgen voor nog meer 
gebruiksgemak.  



Basisbestand tussenpagina's met cirkels Tekstboekje.indd   2Basisbestand tussenpagina's met cirkels Tekstboekje.indd   2 21-09-2022   15:0621-09-2022   15:06
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VREEMDELINGENWET 2000    ARTIKEL 1

Vreemdelingenwet 2000 

Wet van 23 november 2000 tot algehele herziening van 
de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlan-
den, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen 
te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wen-
selijk is de bestaande wetgeving betreffende de toelating 
en uitzetting van vreemdelingen, het toezicht op vreem-
delingen die in Nederland verblijf houden, en de grens-
bewaking, te herzien en daartoe een nieuwe Vreemde-
lingenwet vast te stellen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan 
bij deze: 

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen 

Afdeling 1. Definities 

Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt 
verstaan onder: 

aanvullend document: document waarin de aanvullende 
informatie is opgenomen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 
tweede alinea van de Richtlijn 2011/98/EU van het Eu-
ropees Parlement en de Raad van 13 december 2011 be-
treffende één enkele aanvraagprocedure voor een 

Begripsbepalingen
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gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde 
landen om te verblijven en te werken op het grondge-
bied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschap-
pelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen 
die legaal in een lidstaat verblijven (PbEU 2011, L343); 

ambtenaren belast met de grensbewaking: de ambtena-
ren, bedoeld in artikel 46; 

ambtenaren belast met het toezicht op referenten: de 
ambtenaren, bedoeld in artikel 47a; 

ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen: de 
ambtenaren, bedoeld in artikel 47; 

asiel: het verblijf van de vreemdeling in Nederland op de 
gronden, bedoeld in de artikelen 29 en 34; 

buitengrenzen: de Nederlandse zeegrenzen, alsmede 
lucht- of zeehavens waar grenscontrole op personen 
wordt uitgeoefend; 

Dublinverordening: de verordening (EU) nr. 604/2013 
van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om 
te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de be-
handeling van een verzoek om internationale bescher-
ming dat door een onderdaan van een derde land of een 
staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (PbEU 
2013, L 180); 

erkende referent: de referent die krachtens artikel 2c als 
zodanig is erkend; 

Europese verordeningen die betrekking hebben op biome-
trische gegevens: 

ARTIKEL 1    VREEMDELINGENWET 2000 
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VREEMDELINGENWET 2000    ARTIKEL 1

1° Verordening (EU) nr. 603/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende 
de instelling van „Eurodac» voor de vergelijking van 
vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende 
toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot 
vaststelling van de criteria en instrumenten om te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een verzoek om internationale be-
scherming dat door een onderdaan van een derde 
land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt 
ingediend en betreffende verzoeken van rechtshand-
havingsinstanties van de lidstaten en Europol om 
vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve 
van rechtshandhaving, en tot wijziging van Verorde-
ning (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Eu-
ropees Agentschap voor het operationeel beheer van 
grootschalige IT- systemen op het gebied van vrij-
heid, veiligheid en recht (PBEU L 180/1); 

2° Verordening (EG) 767/2008 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het vi-
suminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tus-
sen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa 
voor kort verblijf (PbEU L218); 

3° Verordening (EG) 810/2009 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van 
een gemeenschappelijke visumcode (Pb EU L 243); 

4° Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van de 
Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende de in-
voering van een uniform model voor verblijfstitels 
voor onderdanen van derde landen (PbEU L157); 

gecombineerde vergunning: verblijfsvergunning regulier 
voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14, verleend 
door Onze Minister onder de beperking «arbeid in loon-
dienst», «lerend werken» of «seizoenarbeid», tevens 
zijnde vergunning voor het verrichten van 
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werkzaamheden bij een specifieke werkgever, met het 
aanvullend document; 

gemeenschapsonderdanen: 
1°. onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie 

die op grond van het Verdrag betreffende de wer-
king van de Europese Unie gerechtigd zijn een an-
dere lidstaat binnen te komen en er te verblijven; 

2°. familieleden van de onder 1° genoemden die de na-
tionaliteit van een derde staat bezitten en die uit 
hoofde van een ter toepassing van het Verdrag be-
treffende de werking van de Europese Unie geno-
men besluit gerechtigd zijn een lidstaat binnen te 
komen en er te verblijven; 

3°. onderdanen van een staat die partij is bij de Over-
eenkomst betreffende de Europese Economische 
Ruimte van 2 mei 1992, die ter zake van binnen-
komst en verblijf in een lidstaat rechten genieten die 
gelijk zijn aan die van burgers van de lidstaten van 
de Europese Unie; 

4°. familieleden van de onder 3° genoemden die de na-
tionaliteit van een derde staat bezitten en die krach-
tens bovengenoemde Overeenkomst gerechtigd zijn 
een lidstaat binnen te komen en er te verblijven; 

5°. onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat, indien zij 
verblijven op grond van de op 21 juni 1999 te 
Luxemburg totstandgekomen Overeenkomst tussen 
de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ener-
zijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over 
het vrije verkeer van personen (Trb. 2000, 16 en 86); 

6°. familieleden van de onder 5° genoemden die de natio-
naliteit van een derde staat bezitten en die krachtens de 
onder 5° genoemde Overeenkomst gerechtigd zijn een 
lidstaat binnen te komen en er te verblijven; 

grensprocedure: de asielprocedure, bedoeld in artikel 43 
van de Procedurerichtlijn; 

ARTIKEL 1    VREEMDELINGENWET 2000 
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VREEMDELINGENWET 2000    ARTIKEL 1

herhaalde aanvraag: een aanvraag, die op grond van ar-
tikel 4:6, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
kan worden afgewezen; 

inreisverbod: het inreisverbod, bedoeld in artikel 3, punt 
6, van de Terugkeerrichtlijn; 

internationale bescherming: internationale bescherming 
als bedoeld in artikel 2, onder a, van de Kwalificatie-
richtlijn; 

de korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de 
Politiewet 2012; 

Kwalificatierichtlijn: de richtlijn nr. 2011/95/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 
inzake normen voor de erkenning van onderdanen van 
derde landen of staatlozen als personen die internatio-
nale bescherming genieten, voor een uniforme status 
voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking 
komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud 
van de verleende bescherming (PbEU 2011, L 337); 

langdurig ingezetene: houder van een EU-verblijfsver-
gunning voor langdurig ingezetenen als bedoeld in 
richtlijn nr. 2003/109/EG van de Raad van de Europese 
Unie van 25 november 2003 betreffende de status van 
langdurig ingezeten onderdanen van derde landen 
(PbEU 2004, L16), zoals gewijzigd door richtlijn 
2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad 
teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen 
die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 
132), dan wel van een door een andere lidstaat van de 
Europese Unie op grond van deze richtlijn afgegeven 
EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen; 
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minderjarige: eenieder die de leeftijd van 18 jaar nog 
niet heeft bereikt; 

Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie; 

Opvangrichtlijn: Richtlijn 2013/33/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling 
van normen voor de opvang van verzoekers om interna-
tionale bescherming (PbEU 2013, L 180); 

opvolgende aanvraag: een volgend verzoek als bedoeld in 
artikel 2, onderdeel q, van de Procedurerichtlijn; 

overdrachtsbesluit: het besluit, bedoeld in artikel 26 van 
de Dublinverordening; 

persoonsgegevens en verwerking van persoonsgegevens: 
hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4, aanhef en 
onder 1 en 2, van de Algemene verordening gegevensbe-
scherming; 

Procedurerichtlijn: Richtlijn 2013/32/EU van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende 
gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en 
intrekking van internationale bescherming (PbEU 2013, 
L 180); 

referent: degene die overeenkomstig artikel 2a een ver-
klaring heeft afgelegd of als zodanig is aangewezen; 

richtlijn tijdelijke bescherming: richtlijn nr. 2001/55/EG 
van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnor-
men voor het verlenen van tijdelijke bescherming in ge-
val van massale toestroom van ontheemden en maatre-
gelen ter bevordering van een evenwicht tussen de in-
spanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen 

ARTIKEL 1    VREEMDELINGENWET 2000 
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VREEMDELINGENWET 2000    ARTIKEL 1

van de consequentie van de opvang van deze personen 
(PbEG L 212); 

Schengengrenscode: Verordening (EU) 2016/399 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betref-
fende een Uniecode voor de overschrijding van de gren-
zen door personen (Schengengrenscode) (PbEU, L77); 

terugkeerbesluit: het terugkeerbesluit, bedoeld in artikel 3, 
punt 4, van de Terugkeerrichtlijn; 

Terugkeerrichtlijn: Richtlijn 2008/115/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 
gemeenschappelijke normen en procedures in de lidsta-
ten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen 
die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 
348); 

tijdelijke bescherming: rechtmatig verblijf in de zin van 
artikel 8, onder f of h, van de vreemdeling wiens uitzet-
ting in verband met een aanvraag als bedoeld in artikel 28 
op grond van de richtlijn tijdelijke bescherming achter-
wege blijft; 

verblijf op reguliere gronden: het verblijf van een vreem-
deling in Nederland op grond van deze wet anders dan 
op de gronden bedoeld in de artikelen 29 en 34; 

verdragsvluchteling: de vreemdeling die vluchteling is in 
de zin van het Vluchtelingenverdrag en op wie de bepa-
lingen ervan van toepassing zijn; 

Vluchtelingenverdrag: het Verdrag van Genève van 1951 
betreffende de status van vluchtelingen (Trb. 1954, 88) en 
het bijbehorende Protocol van New York van 1967 (Trb. 
1967, 76); 
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vreemdeling: ieder die de Nederlandse nationaliteit niet 
bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als 
Nederlander moet worden behandeld. 

(Zie ook: art. 1a Vb; art. 1.1 VV) 

Artikel 1a 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt 
verstaan onder: 
a. annulering van een visum: intrekking van een visum

met terugwerkende kracht tot en met het tijdstip van
de verlening;

b. machtiging tot voorlopig verblijf: visum voor de toe-
gang tot Nederland voor verblijf van meer dan 90
dagen;

c. terugkeervisum: visum voor de toegang tot Neder-
land van een vreemdeling die Nederland tijdelijk zal
verlaten;

d. visum: elk der visa voor toegang tot Nederland met
het oog op verblijf van niet langer dan 90 dagen, af-
gegeven door of vanwege een bevoegde autoriteit als
bedoeld in een bindend besluit van de Raad van de
Europese Unie, van het Europees Parlement en de
Raad gezamenlijk of van de Commissie van de Euro-
pese Gemeenschappen, alsmede de onder b en c be-
doelde visa.

(Zie ook: art. 1.2 Vb) 

Artikel 1b 
[Vervallen per 01-06-2013 01-06-2013] 

Afdeling 2. De Adviescommissie 
voor Vreemdelingenzaken 

Artikel 2 
1. Er is een Adviescommissie voor vreemdelingenza-
ken.

ARTIKEL 1a  VREEMDELINGENWET 2000 

Definitie mvv

Definitie visum

Adviescommissie
vreemdelingen-
zaken
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VREEMDELINGENWET 2000 ARTIKEL 2a 

2. De commissie bestaat uit ten minste zeven leden.
Ambtenaren die werkzaam zijn bij een ministerie of een
daaronder ressorterende instelling, dienst of bedrijf, dan
wel anderszins werkzaamheden verrichten in onderge-
schiktheid aan Onze Ministers, worden niet tot lid be-
noemd.
3. Als voorzitter wordt bij voorkeur een rechterlijk
ambtenaar met rechtspraak belast benoemd.
4. De commissie heeft tot taak Onze Minister te advise-
ren over het vreemdelingenrecht en het beleid ter zake,
waaronder begrepen wijzigingen van deze wet.
5. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld over de inrichting en de werkwijze van de com-
missie.
6. De commissie is bevoegd bij een ieder schriftelijk of
mondeling de inlichtingen in te winnen welke zij voor
de vervulling van haar taak nodig acht.

(Zie ook: artt. 1.6, 1.7 Vb) 

Afdeling 3. De referent 

Paragraaf 1. Algemeen 

Artikel 2a 
1. Ten behoeve van het verblijf van een vreemdeling in
Nederland, niet zijnde een gemeenschapsonderdaan,
kan in ieder geval als referent optreden:
a. een Nederlander, die in Nederland verblijft of met

die vreemdeling in Nederland gaat verblijven;
b. een vreemdeling, die rechtmatig in Nederland ver-

blijft op grond van artikel 8, onder a tot en met e of l,
of die voor verblijf langer dan 90 dagen in Neder-
land mag verblijven en met die vreemdeling in Ne-
derland gaat verblijven;

c. een onderneming of rechtspersoon, dan wel een ves-
tiging daarvan, die is ingeschreven in het

Referent
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ARTIKEL 2a    VREEMDELINGENWET 2000 

handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handels-
registerwet 2007, 

die ten behoeve van het voorgenomen verblijf op grond 
van een machtiging tot voorlopig verblijf of het verblijf 
op grond van een verblijfsvergunning als bedoeld in ar-
tikel 14 van een vreemdeling een schriftelijke verklaring 
heeft afgelegd, of die door Onze Minister als referent is 
aangewezen. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur:
a. worden nadere regels gesteld omtrent de natuurlijke

personen en organisaties, die als referent kunnen
optreden;

b. wordt ten aanzien van referenten voorzien in zorg-
plichten jegens de vreemdeling;

c. kunnen regels worden gesteld omtrent de aanwijzing
als referent.

3. Onze Minister stelt het model van de verklaring, be-
doeld in het eerste lid, vast.

(Zie ook: artt. 16 lid 1 sub k, 18 lid 1 sub h, 47a, 55a, 108 lid 1 
Vw; artt. 1.8 t/m 1.22, 3.22a, 3.23 lid 4 sub e, 3.23a lid 1 sub e, 
3.23b lid 1 sub d, 3.30a, 3.30c, 3.33 lid 2 sub e, 3.39, 3.79a, 
3.102 lid 4, 4.44a Vb;  artt. 1.4 t/m 1.16, 4.17 t/m 4.26, 4.41 lid 
1 VV; B1/2, B1/3, B1/9, B7/2 Vc) 

Artikel 2b 
1. Het referentschap eindigt in ieder geval, indien:
a. ten behoeve van het verblijf van de vreemdeling in

Nederland een ander als referent optreedt;
b. de verblijfsvergunning van de vreemdeling is gewij-

zigd;
c. de vreemdeling in het bezit is gesteld van een ver-

blijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in
artikel 20;

Nadere regels

Einde
referentschap
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d. de vreemdeling Nederlander wordt of krachtens
enige wet als Nederlander moet worden behandeld;

e. de referent aan Onze Minister overeenkomstig door
Onze Minister gestelde regels naar waarheid mede-
deling heeft gedaan van de beëindiging van diens
aan het referentschap ten grondslag liggende relatie
tot de vreemdeling, dan wel van het definitieve ver-
trek van de vreemdeling uit Nederland;

f. de vreemdeling is overleden.

2. Onze Minister stelt de gewezen referent in kennis
van de beëindiging van diens referentschap.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
worden nadere regels gesteld omtrent de beëindiging
van het referentschap.

(Zie ook: art. 1.17 Vb) 

Paragraaf 2. Erkenning als referent 

Artikel 2c 
1. Onze Minister is bevoegd:
a. de aanvraag tot erkenning als referent in te willigen,

af te wijzen, dan wel niet in behandeling te nemen,
en

b. de erkenning als referent te schorsen, in te trekken
dan wel te wijzigen.

2. De erkenning als referent houdt verband met het doel
waarvoor de vreemdeling in Nederland wil verblijven. 
3. De erkenning als referent geldt voor onbepaalde tijd.
4. De beschikking op een aanvraag omtrent de erken-
ning als referent wordt gegeven binnen drie maanden,
welke termijn kan worden verlengd voor ten hoogste zes
maanden, indien naar het oordeel van Onze Minister
voor de beoordeling van de aanvraag advies van of

Nadere regels

Erkenning 
referentschap

Beslistermijn
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ARTIKEL 2c    VREEMDELINGENWET 2000 

onderzoek door derden of het openbaar ministerie, dan 
wel een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven vol-
gens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, no-
dig is. 
5. De aanvrager is in door Onze Minister te bepalen
gevallen en volgens door Onze Minister te geven regels
leges verschuldigd terzake van de afdoening van een
aanvraag omtrent de erkenning als referent. Artikel 4:5,
vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet
van toepassing.
6. Onze Minister houdt een openbaar register van er-
kende referenten.

(Zie ook: artt. 1.18 t/m 1.22, 3.30a-c, 3.33, 3.41, 3.43, 3.71 lid 
2 sub a, 3.99; artt. 1.11 t/m 1.16, 7.1g VV; B1/2 Vc) 

Artikel 2d 
1. Gegevens en bescheiden die van belang zijn voor de
aanvraag omtrent de erkenning als referent, worden niet
verkregen van de aanvrager, voor zover Onze Minister
die gegevens of bescheiden kan verkrijgen uit bij rege-
ling van Onze Minister aan te wijzen administraties,
tenzij hierdoor een goede uitvoering van de wet wordt
belet.
2. Overeenkomstig bij regeling van Onze Minister ge-
stelde regels verstrekt de aanvrager Onze Minister op
diens verzoek en al dan niet in persoon alsnog de gege-
vens en bescheiden, die van belang zijn voor de beoor-
deling van de aanvraag.
3. Bij regeling van Onze Minister wordt bepaald voor
welke gegevens en bescheiden het eerste lid van toepas-
sing is en kunnen administraties of delen daarvan wor-
den aangewezen, waarvoor het eerste lid tijdelijk niet
van toepassing is.

(Zie ook: artt. 24a, 107 Vw; art. 4.44b; artt. 1.16, 7.1e, 7.1g 
VV)

Register erkende
referenten

Gegevens
verkrijging/
verstrekking




