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Hoe verloopt een asielaanvraag?
Een vreemdeling die asiel wil aanvragen vanwege de algemene of zijn of haar persoonlijke situatie in
het land van herkomst, kan hiervoor een aanvraag indienen bij de IND. Wanneer de IND de aanvraag
afwijst kan hij of zij hiertegen (hoger) beroep aantekenen bij de rechtbank of de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een vreemdeling kan na afwijzing van zijn asielaanvraag
redenen hebben om een nieuwe aanvraag in te dienen. Nadat de vreemdeling de IND hier schriftelijk
van in kennis heeft gesteld, kan hij een tweede of volgende asielaanvraag indienen. Gedurende de
asielprocedure verzorgt het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) de opvang van de
vreemdeling en heeft de vreemdeling rechtmatig verblijf in Nederland. Als de IND de aanvraag
inwilligt, ontvangt een vreemdeling een verblijfsvergunning asiel. Dit is een Asielvergunning Bepaalde
tijd (ABT), die 5 jaar geldig is. Hij of zij verruilt de opvang dan voor een huis dat een van de
Nederlandse gemeenten aan hem toewijst. Omdat er een tekort aan woningen is verblijven de
zogenoemde statushouders (verblijfsvergunninghouders) ook vaak nog een lange periode in de
opvang van COA. Op het moment dat een vreemdeling een afwijzing ontvangt op zijn aanvraag, start
DT&V (dienst terugkeer en vertrek) een traject dat zal moeten leiden tot het vertrek van de
vreemdeling uit Nederland. Met de afwijzing vervalt het recht op opvang en heeft de vreemdeling
niet langer rechtmatig verblijf.1
Als de vergunning voor onbepaalde tijd verloopt kan de vergunninghouder deze laten omzetten naar
een asielvergunning voor onbepaalde tijd (AOT).
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Rechtmatig verblijf: vreemdeling verblijft rechtmatig in Nederland bijvoorbeeld tijdens een
asielprocedure. Vluchteling beschikt over een zogenaamd W-document, een brief van de IND
of een sticker op het paspoort waarin staat dat de asielaanvraag nog in behandeling is.
ABT (asielvergunning bepaalde tijd)
AOT (asielvergunning onbepaalde tijd)

Hoe verloopt een reguliere aanvraag?
In het reguliere toelatingsbeleid zijn de verblijfsdoelen en toelatingsvoorwaarden vastgelegd. Zo is
het voor vreemdelingen die voor bijvoorbeeld werk, studie of gezinsleven naar Nederland willen
komen duidelijk aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. De ambitie is om evenwicht te houden
tussen enerzijds de draagkracht van de samenleving en anderzijds de snelle en eenvoudige toelating
voor wie een bijdrage levert aan de (kennis-)economie, wetenschap en cultuur. Vreemdelingen die
onder het reguliere toelatingsbeleid in Nederland willen verblijven, hebben een verblijfsvergunning
regulier (VVR) nodig. Het merendeel van de vreemdelingen heeft eerst een machtiging tot voorlopig
verblijf (MVV) nodig om Nederland in te reizen.1 De aanvragen voor MVV en VVR zijn samengevoegd
in de procedure voor Toegang en Verblijf (TEV). De vreemdeling of de referent start de TEVprocedure door het indienen van een MVV-aanvraag bij de diplomatieke post in het land van
herkomst (de vreemdeling) of bij de IND (de referent). De vreemdeling zelf verblijft tot de verlening
van de MVV verplicht in het buitenland en mag Nederland niet inreizen. Als de MVV wordt
afgegeven, stelt de IND de vreemdeling na inreis in Nederland ambtshalve (zonder aanvraag) in het
bezit van een VVR. Niet-MVV-plichtige vreemdelingen kunnen Nederland zonder MVV inreizen en
hier bij de IND een VVR aanvragen (dus zonder MVV) of de referent kan de aanvraag voor hen
indienen voordat de vreemdelingen inreizen.2
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RBT (verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd)
ROT (verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd)

Ibidem
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Recht op inschrijving in het hoger onderwijs
Iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft mag zich inschrijven bij een instelling voor hoger
onderwijs. Bij eerste inschrijving moet uit een document blijken dat er sprake is van rechtmatig
verblijf. Bij her-inschrijving voor dezelfde studie hoeft dit niet meer te worden aangetoond. Dit
betekent dat ook studenten zonder rechtmatig verblijf zich kunnen her-inschrijven (koppelingswet
art. VI, lid 5c en 5e). Zie bijlage 1.
Wettelijk of instellingscollegegeld?
Aan studenten met een nationaliteit van buiten de EER kan het instellingscollegegeld worden
gevraagd omdat zij niet door de overheid worden bekostigd. Voor de meeste vluchtelingen zou dat
dus op grond van nationaliteit opgaan ware het niet dat in de wet is vastgelegd dat een
asielvergunning ook recht geeft op het wettelijke collegegeld. Vluchtelingen met een ABT of AOT
vergunning hebben recht op het wettelijk collegegeld.
Vluchtelingen zonder vergunning zouden het instellingscollegegeld moeten betalen maar in een
afspraak tussen de onderwijsinstellingen en het UAF is vastgelegd dat vluchtelingstudenten die cliënt
zijn bij het UAF het wettelijke collegegeld betalen. Het betreft minder dan 5 procent van de cliënten
van het UAF en per onderwijsinstelling dus slechts 1 of 2 studenten. Alle andere vluchtelingstudenten
worden door de overheid bekostigd of staan ingeschreven tegen instellingscollegegeld. Deze laatste
categorie is overigens meer theoretisch omdat de meeste vluchtelingen niet over voldoende
middelen beschikken om dit te bekostigen.
Recht op studiefinanciering
De groep vluchtelingstudenten die recht heeft op het wettelijk collegegeld heeft ook recht op
studiefinanciering mits zij aan de andere criteria zoals het leeftijdscriterium voldoen. Een relatief
grote groep vluchtelingen is ouder dan 30 en heeft geen recht op studiefinanciering. Het UAF betaalt
voor deze groep de studiekosten. Het levensonderhoud wordt meestal betaald vanuit een
bijstandsuitkering of bij deeltijdstudenten vanuit een deeltijdbaan.
Tabel met rechten en plichten
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Recht op
eerste
inschrijving

Recht op
herinschrijving

Wettelijk
collegegeld,
bekostiging

Instellingscollegegeld
geen bekostiging
door OCW

Recht op
studiefinanciering
(mits jonger dan
30)

Percentage
cliënten
UAF

ABT
AOT
Rechtmatig
verblijf
zonder
vergunning
Geen
rechtmatig
verblijf
Rechtmatig
verblijf
cliënt UAF
Geen
rechtmatig
verblijf
cliënt UAF

ja
ja
ja

ja
ja
ja

ja
ja
ja

ja
ja
nee

>70 %
+/- 20 %
n.v.t.

nee

ja

ja

nee

n.v.t.

ja

ja

ja

<5 %

nee

ja

ja

+/- 1 %

3

Bedrag ter
hoogte van
het wettelijk
collegegeld,
gen
bekostiging3

Op grond van een afspraak tussen het UAF en de instellingen voor hoger onderwijs wordt een bedrag ter
hoogte van het wettelijk collegegeld geheven.
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Bijlage 1.
Rechtmatig verblijf (W-document) geeft recht op inschrijving aan een instelling voor hoger
onderwijs.
-Volgens de wet op het Hoger onderwijs heeft iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft conform
artikel 8 van de vreemdelingenwet recht op inschrijving aan een instelling voor hoger onderwijs .
-In de koppelingswet is deze koppeling tussen verblijfsstatus en recht op voorzieningen vastgelegd.
-Volgens artikel 9 van de vreemdelingenwet verschaft de minister de vreemdeling een document
waaruit blijkt dat het verblijf in Nederland rechtmatig is.
-De minister heeft in een brief aan de tweede kamer laten weten dat een W document is vastgesteld
als een document waaruit rechtmatig verblijf blijkt.
Zie de teksten uit betreffende documenten voor de bewijsvoering.
Vreeemdelingenwet 2000


Artikel 9

1. Onze Minister verschaft aan de vreemdeling, die rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8,
onder a tot en met d, f tot en met h en j tot en met l, en aan de vreemdeling die rechtmatig verblijf
heeft op grond van artikel 8, onder e, en gemeenschapsonderdaan is als bedoeld in artikel 1, onder e,
sub 2°, 4° en 6°, een document of schriftelijke verklaring, waaruit het rechtmatig verblijf blijkt.
2. Onze Minister verschaft aan de vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8,
onder e, en gemeenschapsonderdaan is als bedoeld in artikel 1, onder e, sub 1°, 3° en 5° een
document, waaruit het rechtmatig verblijf blijkt, indien de vreemdeling het duurzaam verblijfsrecht heeft
verkregen als bedoeld in artikel 16 van Richtlijn nr. 2004/38/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de
lidstaten voor burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) 1612/68
en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG,
75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PbEU L 158).
3. Onze Minister verschaft desgevraagd een dergelijk document of schriftelijke verklaring aan de
vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, onder i.
4. Bij de aanvraag van een beschikking anders dan op grond van deze wet legt de vreemdeling
desgevraagd een kopie van het document of de schriftelijke verklaring over, dat wordt aangemerkt als
een bescheid als bedoeld in artikel 4:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
5. Onze Minister wijst bij ministeriële regeling de bescheiden, bedoeld in het eerste tot en met derde
lid, aan en kan modellen vaststellen voor de documenten en de schriftelijke verklaring.
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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN
INTEGRATIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2005

Hierbij doe ik u, conform mijn toezegging van 13 april jl., een brief toekomen inzake W-documenten en
de schriftelijke verklaringen op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000.
Wettelijk kader
Artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht geeft een limitatieve opsomming
van documenten waarmee de identiteit van personen kan worden
vastgesteld. Voor de identificatie van vreemdelingen wordt in de Wet op
de Identificatieplicht verwezen naar de documenten die op grond van de
Vreemdelingenwet 2000 aan vreemdelingen worden verstrekt.
Op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000 verschaft de
Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie aan de vreemdeling die
rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, onder a tot en met h, en j
tot en met l, een document of een schriftelijke verklaring, waaruit het
rechtmatig verblijf blijkt. Desgevraagd verschaft de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie een dergelijk document of schriftelijke
verklaring aan de vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft op
grond van artikel 8, onder i, Vreemdelingenwet 2000.
In de regelgeving is nader gespecificeerd welke modellen vastgesteld zijn
als de betreffende documenten en schriftelijke verklaringen.
Hieronder wordt aangegeven welke documenten het betreft:
Document I: verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
Document II: verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd
Document III: verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
Document IV: verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd
Document EU: verblijfsvergunning voor een Gemeenschapsonderdaan
W-document
Het W-document is beschikbaar voor de volgende categorieën vreemdelingen:
– asielzoekers die in afwachting zijn van een (definitieve) beslissing op
de asielaanvraag
– vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of
onbepaalde tijd is ingetrokken en die tijdig beroep hebben aangetekend
tegen de intrekking
– vreemdelingen die in afwachting zijn van een (definitieve) beslissing
op de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor
onbepaalde tijd.
De reguliere vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven,
kunnen in het bezit worden gesteld van een sticker waaruit het rechtmatig
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verblijf in Nederland blijkt. Deze sticker wordt in het paspoort geplakt en
wordt bij de eerste aanvraag verstrekt door de gemeente. Voor de
vervolgprocedures kan een sticker worden afgehaald bij het loket van de
IND.
Problematiek
Zoals eerder aan uw Kamer is gemeld, hebben er bij de IND systeemtechnische
problemen voorgedaan, waardoor het niet altijd mogelijk was
om vreemdelingen aan wie een verblijfsvergunning werd verleend tijdig
in het bezit te stellen van een verblijfsdocument. Deze groep vreemdelingen
is in het bezit gesteld van een schriftelijke verklaring op grond van
artikel 9 Vreemdelingenwet 2000. Met deze schriftelijke verklaring konden
deze vreemdelingen hun rechtmatig verblijf in Nederland aantonen. Het
vorenstaande geldt eveneens voor asielzoekers die in het bezit zijn van
een verlopen W-document en in afwachting zijn van een nieuw
W-document, omdat zij nog rechtmatig in Nederland verblijven.
Daarnaast is het mij bekend dat er categorieën vreemdelingen zijn die niet
altijd in bezit zijn van een paspoort, maar wel rechtmatig in Nederland
verblijven. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende categorieën:
1. vreemdelingen die vallen onder een vertrekmoratorium
2. vreemdelingen die in Nederland mogen verblijven op grond van artikel
64 Vreemdelingenwet
3. alleenstaande minderjarige vreemdelingen
4. slachtoffers van mensenhandel
5. ex-asielzoekers die een reguliere aanvraag hebben ingediend.
Oplossingen
Voor de categorieën 1 tot en met 4 zal een nieuw vreemdelingendocument
beschikbaar komen, genaamd W2-document. Voor de eerste twee categorieën
vreemdelingen zal het W2-document op de korte termijn beschikbaar
komen. Voor de categorieën 3 en 4 zal eerst de regelgeving (artikel
4.21 Vreemdelingenbesluit 2000) aangepast moeten worden, waarna het
W2-document beschikbaar zal komen. De aanpassing van het betreffende
artikel zal nog een aantal maanden in beslag nemen. Hierbij wordt wel
opgemerkt dat dit document alleen beschikbaar is voor vreemdelingen die
geen paspoort hebben en rechtmatig in Nederland verblijven.
Voor de vreemdelingen die onder een vertrekmoratorium vallen alsmede
voor de vreemdelingen die in Nederland mogen verblijven op grond van
artikel 64 Vreemdelingenwet, geldt dat zij, totdat het nieuwe document
beschikbaar is, in het bezit worden gesteld van een W-document.
Voor categorie 3 (de alleenstaande minderjarige vreemdeling die in
afwachting is van een beslissing op de aanvraag tot verlenging van de
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 19 637, nr. 939 2
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking
«alleenstaande minderjarige vreemdeling» dan wel de aanvraag tot verlening
van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de
beperking «voortgezet verblijf») geldt dat, totdat het nieuwe document
beschikbaar is, de vreemdeling in het bezit kan worden gesteld van een
schriftelijke verklaring op grond van artikel 9 Vreemdelingenwet 2000 (zie
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ook Aanhangsel van de Handelingen, nr 1029, vergaderjaar 2004–2005). In
de schriftelijke verklaring op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet
2000 staat dat de betreffende vreemdeling rechtmatig in Nederland
verblijft. Ik benadruk dat deze schriftelijke verklaring geen identiteitsbewijs
is in de zin van de Wet op de Identificatieplicht en ook niet als zodanig
gebruikt kan worden.
Voor vreemdelingen die in afwachting zijn van een definitieve beslissing
op een reguliere aanvraag, waaronder de eerder genoemde categorie 5,
geldt dat van hen in alle redelijkheid verwacht mag en kan worden dat zij
in het bezit zijn van een paspoort. Van de vreemdelingen die een reguliere
aanvraag indienen en niet in het bezit zijn van een paspoort, mag en kan
in beginsel worden verwacht dat zij zich wenden tot diplomatieke vertegenwoordiging
van het land van herkomst om een paspoort aan te
vragen.
In eerder gestelde vragen van het Kamerlid De Wit (SP) op 24 december
2004 (Aanhangsel van de Handelingen, nr. 920, vergaderjaar 2004–2005)
heb ik aangegeven dat aan vreemdelingen die na afloop van hun asielprocedure
een reguliere aanvraag indienen in geval zij niet over een
geldig identiteitsdocument kunnen beschikken een brief verstrekt kan
worden waarin staat vermeld dat zij rechtmatig in Nederland verblijven. In
dit kader is mij bekend en in de Vreemdelingencirculaire vastgelegd dat
door de Somalische autoriteiten uitgegeven documenten niet door Nederland
worden erkend, nu er in Somalië geen internationaal erkend centraal
gezag is. De Somalische vreemdelingen die niet in het bezit zijn van een
paspoort, kunnen in het bezit worden gesteld van schriftelijke verklaringen
op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000. Hiermee kunnen
deze vreemdelingen hun rechtmatig verblijf in Nederland aantonen. Voor
de andere reguliere vreemdelingen geldt dat van hen verwacht wordt dat
zij zich wenden tot de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van
herkomst voor het aanvragen van een paspoort.
De IND verstrekt desgevraagd schriftelijke verklaringen op grond van
artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000 aan de vreemdelingen die daarvoor
in aanmerking komen.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M. C. F. Verdonk
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Koppelingswet
Art. VI. [MvT]
Na artikel 7.32, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek worden
twee nieuwe leden toegevoegd, luidende:
-5. De inschrijving als student of extraneus staat slechts open voor degene waarvan de ouders,
voogden of verzorgers aantonen, dan wel, indien hij meerderjarig en handelingsbekwaam is, degene
die aantoont dat hij:
a. de Nederlandse nationaliteit bezit of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt
behandeld;
b. vreemdeling is en jonger is dan 18 jaar op de eerste dag waarop de opleiding begint waarvoor voor
de eerste maal inschrijving wordt gewenst;
c. vreemdeling is, 18 jaar of ouder is op de eerste dag waarop de opleiding begint waarvoor voor de
eerste maal inschrijving wordt gewenst en op die dag rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 1b
van de Vreemdelingenwet;
d. vreemdeling is en buiten Nederland verblijf houdt op de eerste dag waarop de opleiding begint
waarvoor voor de eerste maal de inschrijving wordt gewenst; of
e. vreemdeling is, niet meer voldoet aan één van de voorwaarden, genoemd onder b, c of d, en eerder
in overeenstemming met één van die onderdelen is ingeschreven voor een opleiding van een
instelling, welke opleiding nog steeds wordt gevolgd en nog niet is voltooid.
-6. Indien na de inschrijving blijkt dat deze op welke grond dan ook niet in overeenstemming met het
vijfde lid heeft plaatsgevonden, wordt de inschrijving van de student of extraneus onmiddellijk
beëindigd.
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WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (WHW)
Artikel 7.32. Algemene bepaling inschrijving
1.Ieder die wenst gebruik te kunnen maken van onderwijsvoorzieningen, examenvoorzieningen of
voorzieningen van andere aard ten behoeve van initieel onderwijs aan een instelling, dient zich door
het instellingsbestuur als student of extraneus te laten inschrijven.
2.In afwijking van het eerste lid is inschrijving voor een duale opleiding dan wel aan de Open
Universiteit uitsluitend mogelijk als student.
3.De inschrijving geschiedt voor een opleiding, met dien verstande dat de inschrijving aan de Open
Universiteit ook kan geschieden voor een of meer onderwijseenheden.
4.De inschrijving voor een opleiding geschiedt voor het gehele studiejaar. Indien de inschrijving
plaatsvindt in de loop van het studiejaar, geldt zij voor het resterende gedeelte van het studiejaar.
5.De inschrijving als student of extraneus staat slechts open voor degene waarvan de ouders,
voogden of verzorgers aantonen, dan wel, indien hij meerderjarig en handelingsbekwaam is, degene
die aantoont dat hij:
a. de Nederlandse nationaliteit bezit of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt
behandeld,
b. vreemdeling is en jonger is dan 18 jaar op de eerste dag waarop de opleiding begint waarvoor voor
de eerste maal inschrijving wordt gewenst,
c. vreemdeling is, 18 jaar of ouder is op de eerste dag waarop de opleiding begint waarvoor voor de
eerste maal inschrijving wordt gewenst en op die dag rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 8
van de Vreemdelingenwet 2000,
d. vreemdeling is en buiten Nederland verblijf houdt op de eerste dag waarop de opleiding begint
waarvoor voor de eerste maal de inschrijving wordt gewenst, of
e. vreemdeling is, niet meer voldoet aan een van de voorwaarden, genoemd onder b, c of d, en eerder
in overeenstemming met een van die onderdelen is ingeschreven voor een opleiding van een
instelling, welke opleiding nog steeds wordt gevolgd en nog niet is voltooid.
6.Indien na de inschrijving blijkt dat deze op welke grond dan ook niet in overeenstemming met het
vijfde lid heeft plaatsgevonden wordt de inschrijving van de student of extraneus onmiddellijk
beëindigd.
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Afdeling 1. Rechtmatig verblijf
Artikel 8
De vreemdeling heeft in Nederland uitsluitend rechtmatig verblijf:
a. op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in art. 14;
b. op grond van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in art. 20;
c. op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in art. 28;
d. op grond van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in art. 33;
e. als gemeenschapsonderdaan zolang deze onderdaan verblijf houdt op grond van een regeling
krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap dan wel de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte;
f. in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning,
bedoeld in de artt. 14 en 28, terwijl bij of krachtens deze wet dan wel op grond van een rechterlijke
beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist;
g. in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning,
bedoeld in de artt. 20 en 33, of tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning,
bedoeld in de artt. 14 en 28, of een wijziging ervan, terwijl bij of krachtens deze wet of op grond van
een rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op de
aanvraag is beslist;
h. in afwachting van de beslissing op een bezwaarschrift of een beroepschrift, terwijl bij of krachtens
deze wet of op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient
te blijven totdat op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist;
i. gedurende de vrije termijn, bedoeld in art. 12, zolang het verblijf van de vreemdeling bij of krachtens
art. 12 is toegestaan;
j. indien tegen de uitzetting beletselen bestaan als bedoeld in art. 64;
k. gedurende de periode waarin de vreemdeling door Onze Minister in de gelegenheid wordt gesteld
aangifte te doen van overtreding van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht ;
l. indien de vreemdeling verblijfsrecht ontleent aan het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad
EEG/Turkije.
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