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Aan De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid  

  

Verzamelbesluit tot wijziging van het 

Vreemdelingenbesluit 2000 i.v.m ontwikkelingen in de 

uitvoeringspraktijk en jurisprudentie 

 

1. Aanleiding 

Dit conceptbesluit betreft achterstallig onderhoud aan het Vreemdelingenbesluit 

2000. De aanpassingen zien op het vastleggen van jurisprudentie van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, herstel van fouten en 

onduidelijkheden op verzoek van de IND m.n. van de implementatie van EU-

richtlijnen en enkele beleidswijzigingen die door uw voorgangers zijn ingezet. Eén 

daarvan is de afschaffing van de verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen. 

Daarvoor is ook wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en 

het Besluit inburgering 2021 van SZW nodig. 

 

2. Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd in te stemmen met: 

- het conceptbesluit en de nota van toelichting; 

- internetconsultatie van 8 weken (standaardtermijn) en ondertekening door de 

dWJZ van de adviesaanvragen aan de Adviesraad Migratie en Adviescollege 

toetsing regeldruk; 

- starten van de voorhang bij beide Kamers voor 8 weken (de 

voorhangverplichting geldt voor de vrijstellingen van de mvv-plicht (zie hierna)). 

 

3. Kernpunten 

Inhoud 

Het conceptbesluit bevat de volgende aanpassingen: 

 

A) Beleidswijzigingen die door uw ambtsvoorganger zijn geaccordeerd: 

 

- Afschaffing van de verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen. Dit 

beleidsvoornemen is bij brief van 11 januari 2021 door uw ambtsvoorganger aan 

de TK gemeld. In overleg met MinSZW worden daartoe ook het Besluit uitvoering 

Wet arbeid vreemdelingen en het Besluit inburgering 2021 gewijzigd. 

 

- Bij de reguliere verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige voor 

beroepsbeoefenaars (bijv. medisch specialisten) wordt het criterium of daar een 

wezenlijk Nederlands belang bij gemoeid is, conform het Besluit modern 

migratiebeleid (2013) voortaan getoetst op een bij ministeriële regeling te 

bepalen wijze. Bijv. a.d.h.v. adviezen van organisaties die daar expertise over 

hebben. Dat past beter dan het puntenstelsel voor bedrijven, dat vaak niet 

toepasbaar is op zelfstandige beroepsbeoefenaars. 
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- Vrijstelling van de mvv-plicht voor ex-leden van een internationale organisaties 

met een geprivilegieerde status en hun gezin. Deze personen werden tot dusver 

op grond van de hardheidsclausule vrijgesteld van de mvv-plicht vanwege het 

ontbreken van een categorale vrijstelling in de regelgeving. 

 

B) Herstel fouten en onduidelijke implementatie op verzoek van de IND m.b.t: 

 

- regulier verblijf i.h.k.v. de richtlijn verblijf voor studenten en onderzoekers en 

de richtlijn overplaatsing van derdelands-werknemers binnen een onderneming; 

- verblijf van Unieburgers o.g.v. de Unieburgersrichtlijn; 

- controles kunnen verrichten naar schijnrelaties o.g.v. de 

Gezinsherenigingsrichtlijn; 

- bewaring van niet-begeleide minderjarigen o.g.v. de Opvangrichtlijn; 

- het ontbreken van een expliciete vrijstelling van de mvv-plicht voor slachtoffers 

van arbeidsuitbuiting en hun kinderen; 

- de strafbaarstelling van het onrechtmatig overschrijden van een 

grensdoorlaatpost (artikel 5 van de Schengengrenscode, op verzoek van MinDEF) 

 

C) Vastleggen van jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de 

hoorplicht bij de omzetting van de vreemdelingenbewaringsgronden. 

 

Proces 

Vanwege de twee voornoemde mvv-vrijstellingen moet het conceptbesluit o.g.v. 

artikel 17, tweede lid, Vw 2000 worden voorgehangen bij beide Kamers en in de 

Staatscourant worden gepubliceerd. De wettelijke reactietermijn is 4 weken, maar 

zal moeten worden verlengd i.v.m. het kerstreces. Omdat de consultatie ook 8 

weken duurt, wordt u geadviseerd dezelfde termijn aan te houden voor de 

voorhang. 

 

4. Toelichting 

4.1. Uitvoering en financiële gevolgen 

Het gaat om aanpassingen die door de IND deels al worden uitgevoerd in de 

praktijk en voor het overige deel worden geïntegreerd in bestaande 

uitvoeringsprocessen. Van deze aanpassingen zijn om die reden geen nieuwe 

financiële gevolgen of administratieve lasten te verwachten.  

 

4.3. Politieke context 

Het conceptbesluit wordt voorgehangen bij beide Kamers. 

 

4.4. Afstemming 

De nota en het conceptbesluit zijn afgestemd met de IND en DMB/TR&N en JAZ, 

ambtelijk minDEF en ambtelijk MinSZW. Omdat de afschaffing van de 

verblijfsregeling voor vermogende vreemdelingen door het vorige kabinet is 

ingezet, wordt de zittende MSZW geïnformeerd over deze wijziging. De 

consultatie en voorhang worden pas gestart als dit is gebeurd.  

 

5. Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking 

N.v.t. 


