
Ingevolge artikel 17, tweede lid van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 109 van de Wet op 
de jeugdzorg wordt onderstaand ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot 
wijziging van artikel 3.71 van het Vreemdelingenbesluit 2000 en artikel 23 van het 
Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg bekend gemaakt. Een ieder wordt de gelegenheid 
geboden om binnen vier weken na de dag waarop de bekendmaking in de Staatscourant is 
geschied, wensen en bedenkingen ter kennis van de Minister van Justitie te brengen. 
 
Besluit van * houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en het 
Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg  
 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. 
enz. enz.  
Op de voordracht van de Minister van Justitie van …,  nr. ….; 
Gelet op de artikelen 17, eerste lid, onder g, van de Vreemdelingenwet 2000 en 3, eerste en 
achtste lid van de Wet op de jeugdzorg;   
De Raad van State gehoord (advies van …, nr. … ); 
Gezien het nader rapport van de Minister van Justitie van …, nr. …; 
Hebben goedgevonden en verstaan; 
 
Artikel I  
Artikel 3.71 van het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In onderdeel h van het tweede lid wordt “een beperking als bedoeld in artikel 3.30 of 3.31” 
gewijzigd in: een beperking verband houdend met seizoenarbeid, arbeid in loondienst, arbeid 
als kennismigrant of arbeid als zelfstandige. 
2. Het derde lid vervalt. 
3. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid. 
 
Artikel II  
Artikel 23, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg wordt “rechtmatig 
in Nederland verblijvende vreemdelingen wier verblijf tijdelijk is als bedoeld in artikel 3.5, 
tweede lid, aanhef en onder q, van het Vreemdelingenbesluit 2000” vervangen door:  
rechtmatig in Nederland verblijvende minderjarige vreemdelingen wier verblijf tijdelijk is als 
bedoeld in artikel 3.5, tweede lid, aanhef en onder j, van het Vreemdelingenbesluit 2000. 
 
Artikel III 
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.  
 
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 
 
De Minister van Justitie,  
 
 



 
 
 
 
Nota van Toelichting  
 
Dit besluit strekt, te samen met andere wijzigingen van onder meer het Vreemdelingenbesluit 
2000, tot uitvoering van het wetsvoorstel modern migratiebeleid (Kamerstukken II 2009/10, 
32 052) dat op 16 februari 2010 door de Tweede Kamer is aangenomen.   
 
Het moderne migratiebeleid beoogt onder meer vereenvoudiging van het stelsel van reguliere 
verblijfsvergunningen door reductie van het aantal beperkingen waaronder die vergunningen 
kunnen worden verleend. 
 
 
Artikel I  (artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000) 
 
Artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000 bevat nadere bepalingen over het vereiste dat 
vreemdelingen, om in aanmerking te kunnen komen voor een verblijfsvergunning, in het bezit 
moeten zijn van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf.  
 
Tijdelijk beschermden in de zin van richtlijn 2001/55/EG kunnen op grond van die richtlijn 
een verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid in loondienst of arbeid als zelfstandige 
krijgen. Naast een verblijfsvergunning onder een beperking verband houdend met arbeid in 
loondienst, kan ook een vergunning onder een beperking verband houdend met seizoenarbeid 
of als kennismigrant worden verleend. Onderdeel h van het tweede lid is hierop aangepast. 
 
Het verval van het derde lid houdt verband met de gewijzigde positie van de geestelijke 
bedienaar (voorheen: godsdienstleraar of voorganger). Ter uitwerking van de (nadere) 
kabinetsreactie op het ACVZ-advies “Toelating en verblijf voor religieuze doeleinden” (juli 
2005) in de Blauwdruk Modern Migratiebeleid is de positie van deze arbeidsmigranten 
grotendeels gelijk getrokken met de positie van andere arbeidsmigranten. Om die reden is ook 
de uitzondering van het voormalige derde lid vervallen.   
 
 
Artikel II (artikel 23 Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg)  
 
Artikel 23, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg bepaalt dat voor een 
rechtmatig in Nederland verblijvende alleenstaande minderjarige vreemdeling de in het 
indicatiebesluit op te nemen termijn gedurende welke de aanspraak op jeugdhulp geldt niet 
langer dan een halfjaar mag zijn. Door de mogelijk snel wisselende omstandigheden, 
zowel individueel als verblijfsrechtelijk, is het noodzakelijk dat het bureau jeugdzorg geregeld 
de situatie opnieuw beoordeelt.  
 
Artikel II strekt tot technische aanpassing van de verwijzing in artikel 23, tweede lid, van het 
Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg naar het Vreemdelingenbesluit 2000. In het moderne 
migratiebeleid wordt de verblijfsvergunning die aan alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen wordt verleend, niet langer verleend onder een beperking verband houdend 
met verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling, maar onder een beperking verband 
houdend met tijdelijke humanitaire gronden.  



 
Artikel III 
 
De inwerkingtreding van het moderne migratiebeleid is thans voorzien voor 1 januari 2011.  
 
 
De Minister van Justitie, 
 


