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Gevolgen van Modern Migratiebeleid voor procesgang GBA-IND  
(Bewijs van bekendmaking GBA) 
 
 

Per 1 juni is de Wet modern migratiebeleid in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de 
aanvraagprocedures voor vreemdelingen die in Nederland willen verblijven en hun referenten. De 
inwerkingtreding heeft ook gevolgen voor de inschrijfprocedure van vreemdelingen in de GBA. 
Vreemdelingen die een aanvraagprocedure onder het moderne migratiebeleid hebben doorlopen, 
melden zich reeds sinds eind juni bij hun gemeente voor inschrijving in de GBA.  
 
Voor gemeenten is het van belang te weten wanneer aan de vreemdeling wel en wanneer niet een 

bewijs van bekendmaking (BVB) kan worden meegegeven. Uitgangspunt is en blijft dat de afgifte 
van een BVB wordt afgegeven als de vreemdeling geen rechtmatig verblijf heeft en wel een 
aangifte van verblijf en adres doet. Zoals bekend heeft deze aangifte geen juridische grondslag tot 
het moment waarop het rechtmatig verblijf is ingaat. De vreemdeling neemt het BVB mee naar het 
loket van de IND. De IND plaatst vervolgens op het BVB de datum waarop de vreemdeling 
rechtmatig in Nederland is en stuurt deze terug naar de gemeente die het BVB heeft afgegeven.  
Onder het modern migratiebeleid worden de aanvraagprocedures voor de machtiging tot voorlopig 

verblijf (MVV) en de verblijfsvergunning regulier (VVR) samengevoegd tot één procedure, de 
procedure voor Toegang en Verblijf (TEV). Deze procedure start met een aanvraag om een MVV. 
Na de afgifte van de MVV wordt ambtshalve een verblijfsvergunning verleend.  
 
De referent krijgt onder het modern migratiebeleid een formele positie en kan voor de vreemdeling 
verblijfsaanvragen bij de IND indienen. Vóór invoering van het moderne migratiebeleid ontstond de 

formele aanvraag pas door ondertekening van de verblijfsaanvraag door de vreemdeling bij het 
IND-loket, na inreis in Nederland. Onder het modern migratiebeleid ontstaat de formele aanvraag 
door ondertekening van de toelatingsaanvraag (het MVV-deel van de TEV-procedure) door de 
referent terwijl de vreemdeling nog in het buitenland is. 
 
De TEV-procedure maakt het voor de IND mogelijk om het verblijfsdocument aan de vreemdeling 
uit te reiken zodra hij zich meldt aan het IND-loket. Het uitreiken van het verblijfsdocument is het 

moment waarop de IND het inwilligende besluit bekendmaakt. Dit is ook het moment waarop de 
IND de verblijfstitel aan de GBA levert1.  
 
Het verblijfsdocument is tevens de beschikking. Een papieren beschikking wordt niet meer  

standaard uitgegeven.  
 
De IND zal de vreemdeling erop wijzen dat hij zich in de GBA dient in te schrijven en zal op 

naleving toezien.  
 
Belangrijk! 
Onder het moderne migratiebeleid zullen vreemdelingen zich met hun verblijfsdocument aan het 
GBA-loket melden waarna inschrijving kan plaatsvinden. De procedure waarin gebruik wordt 
gemaakt van het bewijs van bekendmaking (BVB) vervalt daarmee op termijn voor MVV-plichtige 

vreemdelingen. Het kan tot uiterlijk 1 maart 2014 voorkomen dat een vreemdeling zich bij de 
gemeentebalie meldt voor inschrijving in de GBA, met een MVV-sticker in zijn paspoort, afgegeven 
vóór 1 juni 2013. In dat geval wordt geadviseerd een BVB af te geven. Dus wanneer de MVV op of 
na 1 juni is afgegeven, verblijft de vreemdeling rechtmatig in Nederland en is er geen BVB nodig. 
 
Voor een niet MVV-plichtige vreemdeling die een referent in Nederland heeft, kan de 
verblijfsvergunning, onder het nieuwe beleid, al worden aangevraagd wanneer de vreemdeling nog 

in het buitenland is. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt het verblijfsdocument 
aangemaakt waarbij de juridische ingangsdatum wordt bepaald door de verwachte datum van 

inreis van de vreemdeling. Na inreis kan de vreemdeling direct het verblijfsdocument bij het IND 
loket ophalen en zich vervolgens (met het verblijfsdocument in de hand) inschrijven bij de GBA. De 
titel wordt in BVV na afgifte van het verblijfsdocument aan de gemeente aangeleverd.  
 
Een derdelander zou zich in principe dus met een verblijfsvergunning bij de gemeente moeten 

melden om zich in te schrijven.  

                                                 
1 Indien het om een MVV-vrije vreemdeling gaat, levert de IND de verblijfstitel op het moment van inwilliging 
van de verblijfsaanvraag aan de GBA. Binnenkort zal dit ook wijzigen: de levering van de titel zal dan ook bij 
uitreiking van het verblijfsdocument plaatsvinden. 
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In het geval sprake is van een niet MVV-plichtige vreemdeling zonder referent, kan deze Nederland 
inreizen zonder MVV en de verblijfsaanvraag indienen in Nederland. Vanaf het moment dat de 
aanvraag bij de IND is ingediend, ontstaat rechtmatig verblijf en kan de vreemdeling zich 
aanmelden bij de GBA. In dat geval zal de vreemdeling geen verblijfsdocument kunnen overleggen. 
In deze specifieke gevallen blijft de procedure waarin gebruik wordt gemaakt van het BVB 
gehandhaafd.  
 

Meer informatie 
Voor meer informatie over Modern Migratiebeleid ga naar: 
http://www.ind.nl/Themas/Modern-migratiebeleid/Pages/default.aspx  
 
____________________________________________________________ 
 

 
Achtergrondinformatie 
Vreemdelingen worden in de GBA ingeschreven na vestiging in Nederland wanneer zij onder meer 
rechtmatig verblijf hebben in de zin van art 8 Vw.  
In artikel 8 onder f is bepaald dat een vreemdeling rechtmatig verblijf heeft gedurende de 

aanvraagprocedure om een verblijfsvergunning(regulier voor bepaalde tijd).   
 

Artikel 8 VW luidt: 
De vreemdeling heeft in Nederland uitsluitend rechtmatig verblijf: 
[…] 
 f. 
 in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, 
bedoeld in de artikelen 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; 
[…] 
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