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gevallen zorg te dragen voor legalisatie door de plaatselijke autoritei-
ten in het land van herkomst en door de Nederlandse vertegenwoordiging

ter plaatse. Ik benadruk dat legalisatie van het buitenlandse document

door de plaatselijke autoriteiten noch door de Nederlandse ambassade de

garantie geeft dat de inhoud van dit document ook juist is.

La.a.

Aan: - de hoofden van plaatselijke

politie,

- de Staf van de Koninklijke
Marechaussee

de Procureurs-Generaal (fgd

directeuren van politie) de

districtsbureau's van de

rijkspolitie

Indien er bijzondere aanwijzingen zijn dat het (gelegaliseerde) document

inhoudelijk niet juist is, kunt u zo nodig om een verificatie van het

document vragen aan de directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van

Justitie. De directie Vreemdelingenzaken zal aan de hand van de ter

beschikking staande gegevens beslissen .of het desbetreffende document

wordt doorgeleid naar het ministerie van Buitenlandse Zaken met het
verzoek om een verificatie-onderzoek in te stellen.

Datum:

4 juni 1993

Datum inwerkingtreding:

18 juni 1993

Geldig tot:

1.8 juni 1997

Ons kenmerk:

3562l2/93/DVZ

Het voorgaande geldt echter nièt indien verificatie (op die wijze) niet

mogelijk is, gelet op de informatie die daarover is opgenomen in de

desbetreffende bijlage bij de richtlijn.
Verder dient een verzoek om verificatie alleen te worden ingediend nadat

is vastgesteld dat aan de overige toelatingsvoorwaarden is voldaan.
Aard:

bekendmaking van beleid

Onderdeel:

DVZ/SBO Ondanks het feit dat een document gelegaliseerd of later geverifieerd is,

kan het zijn dat naderhand blijkt dat de vreemdeling een inhoudelijk

onjuist document heeft overgelegd. Indien op grond hiervan ten onrechte

is overgegaan tot de verlening van een verblijfstitel of verlenging van

de geldigheidsduur daarvan, is dit aanleiding tot intrekking van de

verblij fstitel.

.Onderwerp :

legalisatie en verificatie van

buitenlandse bewijsstukken

betreffende de staat van personen

(TBV 59)

Relatie met eerdere circulaire:

wijziging van Vreemdelingen-
circulaire 1982

In toenemende mate worden Nederlandse overheidsadministraties geconfron-

teerd met buitenlandse documenten waarvan de echtheid en/of de juistheid

van de inhoud twijfelachtig zijn. Teneinde te komen tot een uniforme

beoordeling van deze documenten heeft de Permanente Commissie van advies

voor de zaken van de burgerlijke stand en voor nationaliteitsaangelegen-

heden bijgaande richtlijn opgesteld voor ambtenaren van de burgerlijke

stand en van de bevolkingsadministratie (bijlage 1). De richtlijn is mede

op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken opgesteld, gelet op

de sterke stijging van het aantal verzoeken om tussenkomst bij legalisa-

tie en/of verificatie.

In afwijking van het voorgaande geldt de verplichting van legalisatie
niet indien, voor de desbetreffende documenten, verdragen voor afschaf-

fing of vereenvoudiging van legalisatie zijn gesloten. In bijlage 2 is

hierover nadere informatie opgenomen.

Op het vereiste van legalisatie wordt voorts een uitzondering gemaakt in

nader omschreven gevallen waarin dit niet in redelijkheid aan betrokkene

kan worden tegengeworpen. In bijgaande richtlijn ten behoeve van de

ambtenaren van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsadministraties is

aangegeven dat het gaat om vreemdelingen die hier te lande als vluchte-

ling zijn toegelaten, dan wel vreemdelingen met een vergunning tot

verblijf aan wie op grond van art, 31, eerste lid, onder e, Vreemdelin-

genvoorschrift ontheffing van het paspoortvereiste is verleend.

Ik verzoek u ervoor zorg te dragen dat deze richtlijn ook bij de uitvoe-

ring van de Vreemdelingenwet in acht wordt genomen. Als toelichting dient

het volgende.

Indien (nog) niet is voldaan aan het vereiste van legalisatie, indien nog

geen beslissing is genomen over de vraag of een persoon in aanmerking

komt voor vrijstelling van legalisatie, of indien verificatie geen

positief resultaat heeft opgeleverd, dient voor wat betreft de opname van

gegevens in het vreemdelingenregister te worden volstaan met de registra-
tie van de persoonsgegevens die louter de vreemdeling zelf betreffen.

'De richtlijn inzake legalisatie en verificatie is in het bij zonder van

belang bij de opname van gegevens in het vreemdelingenbevolkingsregister

of in het vreemdelingenverblij fsregister (Vc A 9; 2), en bij het nemen

van toelatingsbeslissingen waarvoor de vreemdeling een buitenlandse

bewijsstuk betreffende de staat van personen moet overleggen (bijv.

Vc B 19, 2.1.2.2 en 2.2.l.b).

Overeenkomstig de bijgaande richtlijn dient de vreemdeling in dergelijke

Een verzoek om een vergunning tot verblij f dient te worden afgewezen,

indien voor de verlening van die vergunning een buitenlands bewij sstuk

betreffende de staat van personen is vereist, terwijl niet voldaan is aan

het vereiste van legalisatie of indien verificatie geen positief resul-
taat heeft opgeleverd. Een afwijzende beschikking kan worden gebaseerd op

het feit dat de vreemdeling niet afdoende heeft aangetoond te voldoen aan

de desbetreffende voorwaarde voor toelating.

Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen

en bij beantwoording het kenmerk vermelden.
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Voor wat betreft de bevoegdheid tot het nemen van de afwijzende beschik-

king gelden de algemene regels terzake (Vc A 4; 5).

Deze circulaire zal te zijner tijd worden verwerkt in de Vreemdelingen-
circulaire 1982.

De Staatssecretaris van Justitie,

Namens de ~atssecretaris,
De Secrei~s-Generaal,


