
Hoafdstuk I11 - Identificatieplicht 
A. Algemeen 

Behoudens uitzonderingen geldt voor alle vreemdelingen de 

verplichting tot het bij zich dragen en desgevraagd vertonen 

van een bepaald identiteitspapier. Deze verplichting is krach- 

tens art. 17, eerste lid, aanhef en onder a, Vw vastgesteld 
bij art. 54 Vb en nader uitgewerkt in de artt. 30-32 W (zie 

in dit verband ook art. 41 W). Zij geldt zowel tegenover 
ambtenaren belast met de grensbewaking als tegenover ambtena- 

ren belast met het toezicht op vreemdelingen. 

Bij de aanwijzing van de identiteitspapieren waarmede de 

vreemdeling aan de onderwerpalijke verplichting behoort te 

voldoer, maakt het V b  onderscheid naar gelang het betreft 

vreemdelingen aan wie het is toegestaan voor onbepaalde tijd 

in Nederland te verblijven (art. 10 VW)! houders van een ver- 

gunning tot verblijf (art. 9 VW) en andere vreemdelingen. 

B. Vreemdelin~en aan wie het niet krachtens de artt. 9 of 10 Vw 

is toe~estaan in Nederland te verbli,jven 

Voor vreemdelingen die niet zijn houder van een vergunning 

tot verblijf of tot vestiging, die niet als vluchteling zijn 

toegelaten of aan wie niet krachtens art. 10, tweede lid, Vw, 

juncto de ar t t .  47 Vb en 24a VV, verblijf in Nederland is toegestaan, geldt 

als voorgeschreven identiteitspapier het document voor grens- 

overschrijding op grond waarvan zij toegang tot Nederland 

hebben (art. 54, tweede lid, aanhef en onder 2,  Vb)  . Deze 
bepaling is niet alleen van toepassing op vreemdelingen aan 

ii . r  vrie verblijf gedurende de zogeheten vrije termijn is toege- 

staan (art. 8 Vw, juncto art. 46 Vb), dooh geldt evenzeer 

voor vreemdelingen die zich op illegale wijze in ons land 

bevinden. Illegaal verblijf ale zodanig is bij de Wet niet 

strafbaar gesteld, doch voor zover dit illegale verblijf be- 

rust (of mede beruet) op het niet beschikken over een geldig 

document voor grensoverschrijding, zal de vreemdeling straf- 

baar zijn wegens het niet kunnen voldoen aan de als maatregel 

van toezicht gestelde identificatieplicht (art. 44, eerste 
lid, PW). De voor het hebben van toegang tot Nederland 

- vereiste - 
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aantekening in 
het paspoort 

vereiste documenten voor grensoverschrijding zijn aangemezen 

bij art. 41 V b ,  juncto art. 16 en bijlagen 35 en 32, W. 

Uiteraard dient de onderwerpelijke verplichting niet te gel- 

den voor vreemdelingen die ingevolge hetgbepaalde bij en 

krachtens de Uet toegang tot Nederland hebben zonder dat zij 

in het bezit behoeven te zijn ven een (individueel) document 

voor grensoverschrijding. In zodanige vrijstelling voorziet 

art. 32, aanhef en onder g en 2,  VV. Voorts geldt de ver- 

plichting niet voor vreemdelingen die zich op vluchteling- 

schap hebben beroepen (artt. 6, tweede lid, en 22, tweede 

lid, VW) en aan wie de Minister van Justitie toestemming 

heeft verleend de beslissing op een door hen ingediend ver- 

zoek om een titel tot verblijf hier te lande af te wachten, 

een en ander voor zover zij niet over een geldig document 

voor grensoverschrijding beschikken (art. 32, aanhef en onder 

d, W). Ook indien het document voor grensoverschrijding net 
toepassing van art. 77 Vb tijdelijk in bewaring is genomen 
kan de vreemdeling uiteraard niet verplicht worden dit docu- 

ment bij zich te dragen (art. 32, aanhef en onder b, -W). 

Tenslotte is voorzien in vrijstelling van identificatieplicht 

voorvreemdelingendie niet langer behorentot een inde artt. 47 Vb of 

24a VV aangeduide categorie van vreemdelingen aan wie het 

kraahtens art. 10, tweede lid, Vw is toegestaan voor onbe- 

paalde tijd in Nederland te verblijven (bijvoorbeeld omdat 

zij de eenentwintigjnrige leeftijd hebben bereikt) en die 

hier te lande verbli,jven in afwachting op een door hen inge- 

diend verzoek om een vergunning tot verblijf, een vergunning 

tp$,,gestiging of LD toelating als vluchteling (art. 32, aan- 

h&. en onder 2, W). 
Voor transitpassagiers van vliegtuigen en van zeeschepen 

geldt de speciale regeling van de artt. 17 en 18 W (zie 

ook Deel C, Hoofdstuk V, van deze circulaire). 

C. Houders van een vergunnin~ tot verblisf 

Het identiteitspapier hetwelk houders van een vergunning tot 

verblijf verplicht zijn bij zich te dragen en desgevraagd 

te vertonen is in de regel een geldig paspoort, wearin die 

vergunning door het bevoegde gezag is aangetekend (art. 54, 

Eerste wijziging - tweede - 



tweede lid, aanhef en onder 5, Tb). Omtrent het stellen van deze 

aanxekening zij verwezen naar de artt. 38,  tweede en derde lid, 

en 41 W. Ook voor vreemdelingen die, hetzij voor verblijven van 
ten hoogste drie maanden, hetzij zonder dat beperkingen zijn ge- 

steld ten aanzien van de duur of het doel van hun verblijf, (mede) 

toegang tot Nederland hebben op grond van een nationaal paspoort, 

waarvan de geldigheidsduur sedert ten hoogste vijf jaar is verstre- 

ken (zie hiervoor bijlage ja, W), geldt als identiteitspapier 
in de zin van art. 54, tweede lid, aanhef en onder 5, Vb een 

geldig paspoort, waarin de vergunning tot verblijf is aangetekend. 

Dit betekent dus bijvoorbeeld dat een vreemdeling van Franse nat- 

tionaliteit, die niet is begunstigd E.E.G.-onderdaan in de zin 

van art. 91 Vb, en aan wie een vergunning tot verblijf wordt ver- 

leend, zich, indien hij Nederland is binnengekomen met een verlo- 

pen paspoort, in het bezit moet stellen van een geldig paspoort 

(c.q. de geldigheidsduur van zijn document voor grensoverschrbj- 

ding moet laten verlengen), teneinde de vergunning in het geldige 

paspoort te doen aantekenen. 

iitreiking Voor bepaalde categorieën van vreemdelingen - houders van een 
rf zonderli jk 
Locument vergunning tot verblijf - geldt echter als identiteitspapier een 

afzonderlijk model van het als bijlage 50 of 5~ bij het W gevoeg- 
de model1) (art. 54, derde lid, Vb juncto art. 31, eerste en tweede 
lid, W). Deze categorieën zijn: 
a. b e m s t i ~ d e  E.E.G.-onderdanen in de zin van art. 91 Vb. 

Verwezen zij naar Deel G, onder 1,  Hoofdstuk 111, onder B, van 

dege, pirculaire. Zoals daarin nader is omschreven dienen begun- 

stigde E.E.G.-onderdanen, al naar gelang het geval, in het 

bezit te worden gesteld van een document van het als bijlage 

56, resp. e, bij het W gevoegde model, terwijl daarnaast in 
bepaalde gevallen kan worden volstaan met het stellen van een 

aantekening in het paspoort omtrent de verleende vergunning 

tot verblijf. 

- Een - 
1) Deze documenten woiden van rijkswege aangemaakt en 

zijn verkrijgbaar bi,j de hoofdafdeling Vreemdelingen- 
zaken en Grensbewaking van het ministerie van Justitie. 



Een begunstigde E.E.G.-onderdaan mag echter nimmer worden 

verplicht zich, met het oog op het stellen van een aanteke- 

ning omtrent het verlenen, of het verlengen van de geldig- 

heidsduur, van een vergunning tot verblijf in het bezit te 

stellen van een geldig paspoort, of de geldigheidsduur daar- 

van te laten verlengen. 

b. vreemdelingen zonder of van onbekende nationaliteit, aan wie - 
een vergunning tot verblijf is verleend waarvan de geldigheids- 

duur langer is dan de termijn, waarbinnen zij op grond van 

een buitenlands reispapier kunnen terugkeren naar het land 

waar hun voordien verblijf was toegestaan. 

Deze bepaling vindt derhalve geen toepassing op houders van 

buitenlandse vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoorten, aan 

wie een vergunning tot verblijf is verleend met een kortere 

geldigheidsduur dan de termijn waarbinnen zij - mede gelet 
op in hun paspoort voorkomende buitenlandse visa - naar het 
land van herkomst kunnen terugkeren (zie in dit verband ook 

Deel C, Hoofdstuk XII, van deze circulaire). In zodanige ge- 

vallen wordt de vergunning derhalve in het paspoort aangete- 

kend en geldt dat paspoort dan als voorgeschreven ioentiteits- 

papier. In de overige gevallen wordt de houder van de vergun- 

ning tot verblijf steeds in het bezit gesteld van het in bU- 

lage 56, VV bedoelde document. Een zodanig document wordt dus 
mede verstrekt aan in Nederland gevestigde houders van Neder- 

landse vreemdelingenpaspoorten of reisdocumenten voor vluchte- 

%&ngen, zulks ongeacht de geldigheidsduur van het reispapier. 

bok al is de vreemdeling in 

- dit - 

lje wijz. Vc. 



dit geval dus in het bezit van een paspoort of van een reisdocument, 

waarvan de geldigheidsduur die van de vergunning tot verblijf over- 

schrijdt, dan wordt omtrent de vergunning geen aantekening gesteld 

in dat reispapier, doch vindt uitreiking van een document als  be- 

doeld in bijlage 5d, VV plaats. Een en ander betekent uiteraard te- 

vens dat 

- een - 
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een in Nederland gevestigde staatloze, of vreemdeling van 

onbekende nationaliteit, niet nag morden verplicht om 

- met het oog op het stellen van een azntekening omtrent 
een verleende vergunning tot verblijf - een Wederlands 
vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort aan te vragen, 

c.q. de geldigheidsduur daarvan te doen verlkngec. 

c. vreemdelingen die houder zi.jn van een reispapier, verstrekt - 
vanwege een niet door Nederland erkende regering of staat 

In door zodznige regeringan of staten afgegeven reispz- 

pieren mogen nimmer asntekeningen ontrent verleende 1-er- 

gunningen tot verblijf worden gesteld. Voor tover het 

vreemdelingen betreft wier mogelijkheid van terugkeer natir 

het land ven herkomst gewaarborgd dient te bzijven, wordt 

de vergunning tot verblijf steeds verleend of verlengd 

voor zodanige duur dat er een tijdvak van teminste een 

maand ligt tussen het tijdstip waarop de ver6;unning ver- 

strijkt en het tijdstip waarop de houder van het reis- 

papier krachtens dat docunent naar het land van afgifte 

kan terugkeren. In de hier bedoelde gevallen is de gel- 

digheidsduur van het te verstrekken document als bedoeld 

in bijlage 56, W, dus steeds mede afhankelijk van die 
van het in het bezit van de vreemdeling zijnae reispapier 

(c.q. van de mogelijkheid tot terugkeer, vrelke dat rcis- 

papier biedt). Niet door Nederland erkende regeringen of 

staten zijn met name: Buiten-Mongolië, de zogeheten 

Duitse Democratische Republiek (oost-~uitsland), de 

Republiek China (~ormosa) , Noord-Korea, Noord-Vietnnn, 
4 -  a 

Zuid-Rhodesië, alsnede de zogeheten "regeringen in balling- 

schx$" van Estland, Letland, Litauen, Palestina, Polcn en 

Republikeins Spanje. 

d. vreemdelingen aan wier vergunnina tot verbli,if in het be- - 
lang van de openbare rust, van de openbare orde of van de 

nationale veili~heid een voorschrift is verbonden 

(zie hiervoor nader Deel C, Hoofdstuk XIV, v:.n deze cir- 

culaire). Voor het stellen van aantekeningen ontrent voor- 

schriften als hier bedoeld is een afzonderlijk docunent 

neer geëigend dan een buitenlands reispapier. Ook in de 

- hier - 
Eerste wijziging 



hier bedoelde gevallen zal de vreemdeling vealal houder 

zijn van een vergunning tot verblijf, met een kortere 

geldigheidsduur dan die van een in zijn bezit zijnd pas- 

poort, op grond waarvan zijn toelating tot een ander land 

gewaarborgd is (en dient te blijven). Is zulks het geval 

dan wordt in dat paspoort steeds aangetekend: "identi- 

teitspapier bijl.5i, W uitgereikt". De onderwerpelijke 

bepaling heeft niet betrekking op houders van vergunnin- 
gen tot verblijf, waaraan een voorschrift tot het stellen 

van zekerheid is verbonden (zie ook hiervoor Deel C, 

Hoofdstuk XIV, van deze circulaire). Voor zover zij ook 

overigens niet vallen onder de omschrijving van een der 

andere in art. 31, eerste lid, W genoemde categorieën, 

wordt hun vergunning tot verblijf derhalve in hun pas- 

poort aangetekend. 

e. vreemdelingen ten aanzien van wie de Minister van Justitie - 
heeft bepaald dat aan hen een afzonderli,jk document als 

bedoeld in bijlage 5d, W, mordt verleend 

Het betreft hier vreemdelingen ten aanzien van wie na on- 

derzoek is gebleken dat zij vanwege de regering van het 

land waarvan zij onderdaan zijn niet of niet meer in het 

bezit van een geldig paspoort kunnen worden gesteld, g 
vreemdelingen van wie naar het cordeel van de Minister 

van Justitie in redelijkheid niet kan worden gevraagd 

dat zij bij de regering van hun land een reispapier aan- 

vragen, dan wel de geldigheidsduur daarvan doen verlengen. 

Met het oog op de toepassing van deze bepaling zijn de vol- 

gende gevallen te onderscheiden! 

le vreemdelingen die verklaren bezwaar te hebben tegen het - 
aanvragen of doen verlengen van een paspcort omdat zij 

geen contact wensen te tnderhouden met de regering van 

het land waarvan zij onderdaan zijn. Betreft het vreem- 

delingen van Indonesische nationeliteit, of vreemdelin- 

gen die onderdaan zijn van een land met een communistisch 

regiem, dan mag het hoofd vah plaatselijke politie er niet 

op aandringen dat de betrokkene zich voor het vorenom- 

schreven doel met een vertegenwoordiger van zijn land 

- in - 
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in verbinding stelt ,  doch legt hi j  de zaak, voorzien van zijn advies, 

onverwijld t e r  beslissing voor aan de Minister van Justitie (hoofd- 

afdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking). In het betreffende 

rapport moet nauwkeurig worden weergegeven, welke redenen de 

vreemdeling aanvoert voor zijn bezwaar om zich met de regering 
1)  van zijn land in verbinding te  stellen . 

Een gelijke gedragslijn wordt gevolgd indien het betreft andere 

vreemdelingen, wier bezwaren om zich voor het aanvragen of doen 

verlengen van een p a s p ~ o r t  tot de vertegenwoordiging van hun land 

te wenden, naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke politie 

niet kennelijk ongegrond zijn te  achten. i 

2e vreemdelingen die een verzoek om naturalisatie tot Nederlander - 
hebben ingediend waaromtrent door de bevoegde plaatselijke politie- 

autoriteit een gunstig rapport is uitgebracht, zolang op dat verzoek 

niet i s  beslist. 

Krachtens bijzondere aanwijzing van de Minister van Justitie kan een 

document, a l s  bedoeld in bijlage 5d, VV, eveneens in bepaalde gevallen 

worden verstrekt aan vreemdelingen, aan wie een vergunning tot ver-  

blijf i s  verleend en op wie na één jaar verblijf in Nederland het bepaalde 

krachtens a r t .  10, tweede lid, Vw (juncto de ar t t .  47 Vb en 24a VV) van 

toepassing zal worden (zie Deel C,  Hoofdstuk XXXIV, van deze circu-  

laire) .  In dit verband valt ondermeer te denken aan gevallen, waarin 

buitenlandse kinderen uit een vorig huwelijk van een vrouw, die met een 

Nederlander (of met de houder van een vergunning tot vestiging) is he r -  

trouwd, hier  te  lande in het gezin van die Nederlander worden opgeno- 

men of waarin een van oorsprong Nederlandse vrouw, die met een 

vreemdeling was gehuwd, zich - na het terugverkrijgen van haar Neder- 

landse nationaliteit - met haar kinderen in Nederland vestigt. 

. . Voor uitreiking van een document, a ls  bedoeld in bijlage 5d, VV, zal in + het algemeen geen aanleiding bestaan, indien het betreft de in een zgn. 

familiepaspoort opgenomeh echtgenote van een vreemdeling. Wordt aan 

de vrouw een vergunning tot verblijf verleend, dan zal zij zich derhalv\ 

zelfstandig in het bezit van een paspoort dienen te  stellen, teneinde de 

haar  verleende vergunning daarin te  kunnen doen aantekenen. 

In de overige gevallen, waarin blijkt dat een vreemdeling, wiens ver-  

gunning tot verblijf in ziih paspoort behoort te  worden aangetekend, van- 

wege de regering van zijn land niet in het bezit van een paspoort wordt 

gesteld (bijvoorbeeld omdat de vreemdeling nog niet de gestelde mini- 

mumleeftijd voor het zelfstandig verkrijgen van een paspoort zou hebben 

- bereikt - 
1) Voor zover van de bezwaren van de vreemdeling blijkt t e r  gelegen- 

heid van de behandeling van een verzoek om het verlenen, of het ver-  
lengen van de geldigheidsduur, van een vergunning tot verblijf dient 
het rapport te worden gevoegd bij het eventueel daaromtrent aan de 
Minister van Justitie in te dienen voorstel. 



speciale 
aantekeningen 

bereikt), dient terzake de zienswijze te  worden gevraagd van de hoofd- 

afdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het ministerie van 

Justitie. 

Bij elke uitreiking van een document, a ls  bedoeld in bijlage 5c, VV 

wordt in de voor het stellen van aantekeningen bestemde ruimte aange- 

tekend tot welke van de in a r t .  31,  eerste  lid, VV aangeduide catego- 

rieen de vreemdeling behoort. Deze aantekening luidt: 

"art.  31, ee rs te  lid, onder - a (onderscheidenlijk 2, 2, d of e), VV". 
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kinderen be - 
neden de 
leeftijd van 
vijftien 
jaar  

E e r s t e  wijziging 

Is de vreemdeling,  aan wie een  zodanig document wordt uitgereikt tevens 

in het  bezit van een  geldig paspoort ,  dan kan het aanbeveling verdienen 

in  dat paspoort een  - door het hoofd van plaatseli jke politie ondertekende 

e n  door afstempeling gewaarmerkte  - aantekening t e  stellen: 

"identiteitspapier bijl. 5d, VV uitgereikt" . 

Zodanige aantekening dient in elk geval te worden gesteld in  het paspoort  

van vreemdelingen aan wier  vergunning tot verblijf in het belang van de  

openbare rus t ,  de openbaye orde  of de nationale veiligheid een voor-  

schr i f t  i s  verbonden (zie hierboven onder - d) e n  m a g  daarentegen nimmer 

worden aangebracht in re ispapieren,  afgegeven vanwege een  niet door 

Nederland erkende reger ing of s t aa t  (zie hierboven sub - c ) .  

De identificatieplicht geldt niet voor kinderen beneden vijftien j aa r  die 

houder zijn van een  vergunning tot verblijf (z ie  a r t t .  31, tweede lid, 32, 

aanhef en onder e en  33, v ierde  lid, VV).  Wonen zodanige kinderen bij  - 
één  hunner ouders in en geldt de aan deze ouder verleende vergunning 

tot verblijf mede voor die kinderen, dan wordt daaromtrent  een  clausule 

opgenomen in de aantekening omtrent  de vergunning tot verblijf, welke 

in het paspoort van de ouder wordt gesteld of in het  aan deze uit t e  r e i -  

ken afzonderlijke document (z ie  a r t .  41 ,  tweede en  derde lid, a lsmede 

bijlage 5, onder 6, VV en  Deel C, Hoofdstuk VIII, van deze c i r cu la i re ) .  

Wordt aan de  kinderen echter  zelfstandig een vergunning tot verblijf 

verleend (met  name, indien z i j  niet bij één d e r  ouders inwonend zijn of 

omdat zij  inwonend zijn bij  een ouder die Nederlander of houder van een  

vergunning tot vestiging is ,  terwi j l  op de kinderen het bepaalde krach-  

tens a r t .  10, tweede lid, Vw - nog - niet van toepassing is), dan be-  

hoort omtrent  het verlenen van die vergunning wel aan deze kinderen 

kennis te worden gegeven op de bij  a r t .  53 Vb, juncto a r t .  2 9  VV, voor-  

geschreven wijze, d. w. z. door middelvanhet  s te l len  van een  aanteke- 
6 ?%,e 

ning in hun paspoort of - voor zover het kind behoort tot een d e r  in a r t .  

31, e e r s t e  lid, VV omschreven categorieën - door uitreiking van een  

document a l s  bedoeld in bijlage 5d, VV, doch zijn die kinderen niet v e r -  

plicht dat paspoort  of dat document bij  zich t e  dragen en desgevraagd b 

t e  vertonen ( a r t .  32, e e r s t e  lid, aanhef en  onder e, VV).  

Daarnaast  wordt bij  a r t .  33, v ierde  en  vijfde lid, VV voorzien in de 

mogelijkheid van uitreiking, respectieveli jk verlenging van de geldig- 

heidsduur,  van documenten van het a l s  bijlage 5d - bi j  het VV gevoegde 

model aan - in de vergunning tot verblijf van een d e r  ouders opgenomen 

- kinderen beneden vijftien jaar  die bij die afgifte of verlenging van een  r e -  

- redeli jk - 



delijk belang hebben, bijvoorbeeld voor deelname aan het intra-Benelux 

verkeer .  Op grond van dezelfde overweging kan ook een-zelfstandige- 

aantekening omtrent de verleende vergunning tot verblijf in het paspoort 

van zodanige kinderen worden gesteld (ar t .  41, ee r s te  lid, aanhef en 

onder b, VV). - 
Indien in  het paspoort van één d e r  ouders de aantekening is gesteld dat 

de aan deze verleende vergunning tot verblijf mede geldt voor diens in- 

wonende kinderen beneden vijftien jaar,  kan, indien zulks- met name 

met het oog op het maken van re izen naar  het buitenland- voor de be- 

trokkenen van belang is, in het paspoort van de andere ouder, die even- 

eens houder van een vergunning tot verblijf is e n  in wiens paspoort de 

kinderen (mede) s taan bijgeschreven, worden aangetekend: 

De aan de vader  (onderscheidenlijk de moeder)  verleende vergunning tot 

verblijf geldt mede voor de inwonende kinderen beneden vijftien jaar.  

Met betrekking tot het stellen van deze aantekening is a r t .  38 VV van 

toepassing. Uiteraard dient e rop  te worden gelet dat een aantekening, 

a l s  hier  behoeld, wordt doorgehaald, indien de andere ouder niet langer 

houder is van een geldige vergunning tot verblijf of indien diens vergun- 

ning niet langer voor de inwonende kinderen geldt. 

D. Vreemdelingen aan wie het i s  toegestaan voor onbepaalde t idd  

i n  Nederland t e  verbl i jven 

modellen van Voor vreemdelingen aan wie het  b i j  of krachtens art. 10 Vm 
i d e n t i t e i t s p a-  
pieren i s  toegestaan voor onbepaalde t i j d  i n  Nederland t e  v e r b l i j -  

ven ge ld t  a l s  i d e n t i t e i t s p a p i e r  u i t s l u i t e n d  een document van 

het  door de Minis ter  van J u s t i t i e  vastgeste lde model ( a r t .  

54, tweede l i d ,  aanhef en onder b, ~b). Deze modellen 1) 

z i j n  b i j  a r t .  30 W vas tges te ld  a l s  volgt:  

g .  voor houders van een vergunning t o t  vest igingr  het i n  

b i j l a g e  5&, W opgenomen model4 

b. voor vreemdelingen d ie  a l s  v luch te l ing  z i j n  toegelaten: - 
het  model, opgenomen i n  b i j l a g e  56, W; 

c. voor vreemdelingen aan wie het krachtens a r t .  10, tweede lid, - 
Vw is toegestaan in Nederland te  verblijven (zie de ar t t .  47 

Vb en  24a VV): het model overeenkomstig bijlage 55, VV. 

Voor de h i e r  bedoelde vreemdelingen geldt  derhalve krachtens 

de a l s  maatregel van toez ich t  vastgeste lde bepaiingen geen 

verp l ich t ing ,  z ich  i n  het  b e z i t  t e  s t e l l e n  van een paspoort 

c.q. de geldigheidsduur van een i n  hun b e z i t  z i jnd  paspoort 

- t e  - 
1)  De documenten worden van rijkswege aangemaakt en z i j n  verkr i jgbaar  

b i j  de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het 
min i s te r ie  van J u s t i t i e .  

E e r s t e  wijziging 



te verlengen. De vastgestelde identiteitspapieren zijn even- 

wel - behoudens uitzonderingen o.a. voor wat betreft het 
intra-Beneluxverkeer - niet geldig als document voor grens- 
overschrijding (zie Deel C, Hoofdstuk 11, van deze circulaire). 

kinderen beneden Ook hier geldt dat de idmtificdieplicht niet bestaat voor - 
de leeftijd van 
vijftien jaar 

kinderen beneden de leeftijd van vijftien jaar (art. 32, aan- 

hef en onder =, W) doch dat zodanige kinderen, indien zij 

daarop naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke poli= 

tie een redelijk belang hebben wel in het bezit van een docu- 

ment, als vorenbedoeld, kunnen worden gesteld (art. 33, vier- 

de lid, W). 

E. Af~if te, verlendng van de geldigheidsduur, en vervanging 
van identiteitspapieren 

Ter uitvoering van art. 55 Tb zijn bij art. 33 W voorschrif- 

ten gegeven omtrent afgifte, verlenging van de geldigheids- 

duur, en vervanging van de als identiteitspapier geldende 

documenten, waarvan de modellen bij de bijlagen 5g-d,W zijn 

vastgesteld. 

bevoegdheid Bevoegd tot afgifte, verlenging en vervanging is steeds het 

hoofd van plaatselijke politie der gemeente waar de vreomde- 

ling zijn woon- of verblijfplaats heeft (art. 33, eerste 

lid, W). Ook indien het betreft een door de Minister van 
Justitie verleende vergunning (of een toelating als vluchte- 

ling) wordt het document, waaruit van die vergunning (of 

toelating)blijkt, derhalve door het hoofd van plaatselijke 

1 ., i politie afgegeven. 

afgifte Documenten, als vorenbedoeld, moeten of kunnen morden afge- 

geven in de volgende gevallen: 

a. als kennisgeving aan de vreemdeling van een in overeen- - 
stemming met diens verzoek gegeven beschikking tot het 

verlenen van een vergunning tot verblijf of tot vestiging, 

dan wel tot toelating als vluchteling (zie art. 53, twee- 

de lid, Tb, juncto art. 29, leden 3 en 5, W, alsmede 

Deel C van deze circulaire) l 



verlenging 

b. indien het verzoek van een vreemdeling om een vergunning - 
tot verblijf gadeeltelijk is ingewilligd (bijv. doordat 

de vergunning is verleend voor een kortere duur dan de 

gevraagde of doordat daarbij van het verzoek afwijkende 

beperkingen zijn gesteld); in dat geval wordt de vreem- 

deling tevens een gemotiveerde schriftelijke beschikking 

uitgereikt of toegezonden (zie art. 53, eerste en derde 

lid, V b ;  art. 29, vierde lid, W ,  alsmede Deel C van deze 

circulaire); 

c. bij aankomst hier te lande van een vreemdeling ten aan- - 
zien van wie, op een tijdstip waarop hij zich in het 

buitenland bevond, een beschikking is gegeven tot het ver- 

lenen van een vergunning tot verblijf of tot vestiging, 

dan wel tot toelating als vluchteling (art. 29, leden 

6-89 W) ; 
d. indien een hier te lande verblijvende vreemdeling, die als - 

vluchteling is toegelaten, de vijftienjarige leeftijd be- 

reikt (art. 33, tweede lid, VV)! 

e. zodra het een vreemdeling krachtens art. 10, tweede lid, - 
Vw is toegestaan in Nederland te verblijven, d.w.z. zo- 

dra hij gaat behoren tot een in art. 47 Vb of art. 24a VV aangeduide 
categorie, met dien verstande dat de afgifte van het do- 

cument niet v66r het bereiken van de vijftienjarige leef- 

tijd plaats vindt (art. 33, derde lid, W) j 
f. aan kinderen beneden vijftien jaar aan wie verblijf krach- - 

tens de artt. g of 10 Vw is toegestaan en die naar het 
oordeel van het hoofd van plaatselijke politie een rede- 

, $&jk belang bij de afgifte van het document hebben (art. 

*33, vierde lid, W). 
In dit verband zij voorts verwezen naar het hieronder sub F 
-overgangsbepalingen- gestelde. 

Verlenging van de geldigheidsduur van een document van het 

als bijlage 56, W, vastgestelde model kan geschieden in 
overeenkomstige gevallen als hierboven onder g,  b en r, 
genoemd. 

- vervanging - 

Eerste wijziging 



vervanging 

wijze van 
uitreiking 

Eers te  wijzigicg 

Van vervanging van een a l s  identiteitspapier voorgeschreven document 

kan sprake zijn in geval van vermissing, het verloren gaan (bijv. door 

brand) of het voor identificatie ondeugdelijk worden van het document. 

Ingevolge a r t .  56 Vb i s  de vreemdeling verplicht van zodanige omstan- 

digheid onverwijld aangifte te doen bij het hoofd van plaatselijke politie 

(zie hieronder Hoofdstuk IV). Teneinde mogelijk misbruik van de zijde 

van de vreemdeling te  voorkomen bepaalt ar t .  33,  zesde lid, VV dat 

vervanging eers t  mag plaats vinden nadat het hoofd van plaatselijke po- 

litie heeft vastgesteld, dat e r  gegronde redenen zijn om te veronderstel- 

len dat de aangifte naar waarheid i s  gedaan. Wordt niet aanstonds tot 

afgifte van een nieuw document aan de vreemdeling overgegaan dan zal 

het aanbeveling verdienen deze in het bezit te stellen van een verklaring 

waaruit blijkt dat hij een aangifte a ls  vorenbedoeld heeft gedaan. Ver- 

vanging van documenten kan tevens plaats vinden ingevolge de overgangs - 
bepalingen van de ar t t .  50-52 VV (zie hieronder sub F). De afgifte, of 

verlengingvande geldigheidsduur, van de voorgeschreven identiteitspa- 

pieren aan vreemdelingen, die daarop aanspraak kunnen maken, dient 

steeds zo spoedig mogelijk te geschieden, zulks teneinde te voorkomen 

dat deze moeilij.+eden zouden ondervinden wegens het niet kunnen vol- 

doen aan de identificatieplicht (voor een uitzondering op deze regel: zie 

hieronder sub F - overgangsbepalingen). Het invullen der  documenten 

dient nauwkeurig en zorgvuldig te geschieden; zij  worden niet afgegeven 

dan nadat daarop een goedgelijkende en door afstempeling gewaarmerk- 

te foto van de houder i s  aangebracht en nadat zij zowel door de vreemde- 

ling zelf a ls  door of namens het hoofd van plaatselijke politie zijn onder- 

tekend. De documenten dienen steeds zoveel mogelijk aan de vreemde- 

ling in persoon te worden uitgereikt. De uitreiking vindt plaats tegen 

afgifte door de vreemdeling van een ontvangstbewijs. 
* * \ I *  

Voor de te  volgen gedragslijn, indien een paspoort, waarin een aanteke- 

ning omtrent een vergunning tot verblijf i s  gesteld, wordt vervangen: 

zie a r t .  41, ee rs te  lid, aanhef en onder 2, en vierde lid, VV. 

F. - Overgangsbepalingen 

Art. 108 Vb bepaalt dat voor vreemdelingen, die op het tijdstip waarop 

de Wet in werking treedt houder zijn van een 

- verblijfsvergunning - 



verblijfsvergunning in de zin van het Vreemdelingenreglement 

(S& 1918,  521) ,  het document dat zij ingevolge dat regle- 

ment verplicht waren bij zich te dragen geldt als identi- 

teitspapier in de zin van art. 54, vb, een en ander zolang 
zij niet in het bezit zijn gesteld van eon bij en krachtens 

dat artikel voorgeschreven document. Het Vreemdelingenregle- 

ment wordt ingetrokken bij art. 109 Vö (sub a). Het krachtens 
dat reglement voor houders van een "verblijfsvergunning" 

voorgeschreven document is hetzij een paspoort waarin die 

vergunning is aangetekend, hetzij een verblijfsvergunning- 

formulier (zie artt. 1 en 9 Vreemdelingenreglement, juncto 
art. 15 en bijlage 5 van het - bij art. 53 W ingetrokken - 
~erblijfsvoorschrift). 

De artt. 50-52 W bevatten bepalingen omtrent de vervanging 

van de krachtens het Vreemdelingenreglement voorgesclireven 

documenten door identiteitspapieren ingevolge de nieuwe net. 

Deze vervanging moet steeds plaats vinden uiterlijk bij het 

verstrijken van de termijn, waarvoor de ingevolge het Vreem- 

delingenreglement afgegeven verblijfsvergunning werd ver- 

leend (artt.50, vierde lid, en 51 W). Voor zover het be- 
treft vreemdelingen die ingevolge art. 46, eerste lid, Vm 

van rechtswege houder van een vergunning tot verblijf ge- 

worden zijn betekent dit dat de vervanging moet plaats vin- 

den uiterlijk ter gelegenheid van de verlenging van de gel- 

digheidsduur der vergunning. 

Te onderscheiden zijn de volgende gevallen: 

a. De vreemdeling is houder van een paspoort, waarin de - 
5 ,i 

ingevolge het Vrsemdeliqenreglement verleende verblijfa- 

vergunning is aangetekend! hij behoort niet tot een der 
categorieën genoemd in art. 31, eerste lid, W en hij is 
ingevolge art. 46, eerste lid, Vw van rechtswege houder 
van een vergunning tot verblijf (zie Deel C, Hoofdstuk 

XXVII1,van deze circulaire). In dat geval wordt de in het 

paspoort gestelde aantekening omtrent de verblijfsvergun- 

ning vervangen door de aantekening, voorgeschreven bij 

art. 41, tweede lid, W. Daarbij wordt dan eventueel te- 
vens de verlenging aangetekend. In d-it laatste geval kan 

de in het paspoort te stellen aantekening als volgt luiden: 

- vergunning - 



Vergunning tot verblijf (art. 46,  eerste lid, VW) 

. . . . .  geldig tot . . . . . . . . . . .  19. (. )l) 

doel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
De vergunning geldt tevens voor de inwohemie kinderen 

beneden vijftien jaar van de houder. 3)  

Verlengd tot . . . . . . . . . .  19. . (. . . .  .) 4 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  

(plaats en datum) 

Het hoofd van plaatselijke politie, 

b. De vreemdeling is houder van een paspoort waarin de inge- - 
volge het Vreemdelingenreglement verleende verblijfsver- 

gunning is aangetekend, dan wel van een verblijfsvergun- 

ningfomnulier; hij behoort tot een der categorieln genoemd 

in art. 31, eerste lid, W en hij is ingevolge art. 46, 

eerste lid, Vw van rechtswege houder van een vergukming 

tot verblijf (zie Deel C, Hoofdstuk XVIII, van deze cir- 

culaire). In dat geval wordt hem een document van het in 

bijlage 56, W, voorgeschreven model uitgereikt (art. 50, 

tweede lid, W). In dat document wordt (op blz. 2) achter 
de woorden "Geldig tot . . . . . . . . .  de datum ingevuld 
tot welke de ingevolge het Vreemdelingenreglement ver- 

leende vergunning (eventueel na verlenging) geldig was 

en dient voor wat betreft vermelding van het doel en op- 

neming van de zinsnede dat de vergunning tevens voor de 

inwonende kinderen beneden vijftien jaar van de houder 

geldt.op overeenkomstige wijze te worden gehandeld als 

hierboven onder g weergegeven. In de eerste voor aanteke- 
i r "  

ning van verlengingen bestemde kolom wordt dan eventueel 

tevens de datum vermeld tot welke de geldigheidsduur der 

vergunning bij de afgifte van het document wordt verlengd. 

- Bovendien - 
1) Datum tot welke de verblijfsvergunning ingevolge het Vreemdelin- 

genreglement (eventueel na verlenging) geldig was. 
2) In te vullen indien ook bij de oude verblijfsvergunning zodanige 

aantekening was gesteld, en deze beperking gehandhaafd dient te 
blijven. 

j) Deze zinsnede op te nemen indien art. 46, eerste lid, Vw tevens 
op zodanige kinderen van de houder van toepassing is (art. 50, 
derde lid, W). 

4) Datum tot welke de geldigheidsduur der vergunning bij het stellen 
der aantekening wordt verlengd. 



Bovendien wordt in de voor aantekeningaiktde ruimte van 

het document vermeld: art..46, eerste lid, Vw. 

Bij de afgifte vzn hef, document wordt de in het paspoort 

van de vreemdeling gestelde aantekening omtrent de hem in- 

gevolge het Vreemdelingenreglement verleende verblijfsver- 

gunning doorgehaald (tenzij de geldigheidsduur van die ver- 

gunning reeds was versatreken) en kan eventueel in dnt 

paspoort rcorden aangetekend: document (bijl. 56, W) uit- 
gereikt. Ras de vreemdeling houder van een verblijfsver- 

gunningformulier dan wordt dit bij de afgifte van het 

nieuwe document ingehouden. 

2, De vreemdeling is houder van een paspoort, waarin de inge- 

volge het Vreemdelingenreglement verleende verblijfsver- 

gunning is aangetekend, dan wel van een verblijfsvergun- 

ningformulier, en hij is ingevolge art. 46, t~reede lid, Vw 

van rechtswege houder van een vergunning tot -festiging 

(zie Deel C, Hoofdstuk XXXIII, van deze circulaire). In 

dat geval wordt hem een document van het in bijlage 5&, 

W voorgeschreven model uitgereikt (art. 51, eerste lid, 

W). In de voor aantekeningen bestemde ruimte van dat 
document dient dan te worden vermeld: prt. 46, tweede lid, 

Vw. Bij de afgifte van het document mrdt op overeenkom- 

stige wijze gehandeld als hierboven aan het slot van punt 

b is aangegeven (de in het paspoort te stellen aantekening - 
luidt in dit geval uiteraard: document (bijl. 55, W) uit- 
gereikt). 

d. De vreemdeling is houder van een paspoort, waarin een 

*~p~o~blijfsvergunning is aangetekend of van een verblijfs- 

sergunningformulier en hij behoort op het tijdstip waarop 

de Wet in werking treedt tot een der categorieën waarop 

het bepaalde krachtens art. 10, tweede lid, Vw van toepas- 

sing is (zie de artt. 47 Vb en 24a VV, alsmede Deel C, HoofdstukXXXIV, 

van deze circulaire). In dat geval wordt h e m  - eveneens uiter- 
lijk op het tijdstip waarop de geldigheidsduur van zijn 

verblijfsvergunning verstrijkt - een document van het in 
bi jlsge 52, W voorgeschreven model uitgereikt (art. 51, 
tweede lid, W). 

Eerste wijziging 



In de regel zal een vreemdeling op wie bij het in werking 

treden van de Wet het bepaalde krachtens art. 10, tweede 

lid, Vw ven toepassing is tevens van rechtswege houder zijn 

van hetzij een vergunning tot verblijf (art. 46, eerste lid, 
VW), hetzij van een vergunning tot vestiging (art. 46, twee- 

de lid, Yw). Wordt aan een vreemdeling een document van het 

als bijlage 5g, W voorgeschreven model uitgereikt op een 

tijdstip, waarop de vergunning tot verblijf haar geldigheid 

nog niet verloren heeft, dan kan in zijn paspoort, c.q. in 

zijn verblijfsvergunningformulier, worden aangetekend: 

"document (bijl. 52, W) uitgereikt", terwijl in het uit te 
reiken document in de voor aantekeningen bestemde ruimte 

wordt vermeld: "tevens houder van een vergunning tot ver- 

blijf (art. 46, eerste lid, Vw) geldig tot . . . . . . . . ". 
Voor verlenging van de geldigheidsduur der vergunning tot 

verblijf bestaat in deze gevallen uiteraard geen aanleiding 

meer. Het verblijfsvergunningformulier wordt ingehouden, 

wanneer de geldigheidsduur der vergunning verstreken is. 

Betreft het een vreemdeling die - krachtens art. 46, tweede 
lid, Vw - van rechtswege houder is van een vergunning tot 
vestiging en aan wie bovendien verblijf krachtens art. 10, 

tweede lid, Vw is toegestaan (dus in geval van samenloop 

tussen de hierboven onder 2 en d genoemde gevallen) dan kan 
worden volstaan met uitreiking aan de vreemdeling van het 

document van het als bijlage 5= bij het W gevoegde model 

(vergunning tot vestiging), terwijl dan in de voor 

"aantekeningenIt bestemde ruimte van dat document wordt ver- 

C - $ e a  meldt 
i "tevens verblijf toegestaan krachtens art. 10, tweede lid, 

Vw, als 

. echtgenote van de Nederlander 1) 

I houder van een vergunning tot vestiging 

Opgemerkt zij nog dat vervanging van aaritekeningen in pes- 

poorten c.q. afgifte van documenten ingevolge bovenge- 

Eerste wijziging 

noemde ovcrgan~sbapalingen niet behoeft te geschieden voor 

zover het betreft kinderen beneden de leeftijd van - vijftien - 



vijftien jaar, omdat voor hen immers de identificatieplicht 

niet geldt. Overigens zijn ten aanzien van zodanige kinderen 

de artt. 33, vierde lid, en 41, eerste lid, aanhef en onder 

b, W van toepassing. - 

Hoofdstuk ?X - Aangifte van vermissing enz. van documenten 
Art. 56 Vb bepaalt dat vreemdelingen die houder zijn van 

een identiteitspapier, waaruit blijkt dat hun krachtens een 

der bepalingen van de artt. 9 en 10 Vw verblijf is toege- 
staan, verplicht zijn onverwijld in persoon bij het hoofd 

van plaatselijke politie aangifte te doen van vermissing, het verloren 

gaan (bijv. door brand) of het voor identificatie ondeugdelijk worden van 

dat document. Het betreft hier een verplichting tot het ver-  

strekken van gegevens, als bedoeld in art. 17, eerste lid, 

onder 2, Vw. 

De vorenbedoelde documenten zijn: 

a. een paspoort waarin een vergunning tot verblijf is aan- - 
getekend; 

b. een der documenten van de als bijlage 55, 5b, 52 en 54 - 
bij het W gevoegde modellen; \A 

c. een krachtens het Vreemdelingenreglement afgegeven ver- - 
blijfsvergunningformulier, hetwelk ingevolge art. 108 Vb 

als identiteitspapier geldt zolang het niet is vervangen 

(zie hierboven Hoofdstuk 111, onder F). 
Van de aangifte dient proces-verbaal te worden opgemaakt. 

Mede met het oog op de toepassing van art. 33, zesde lid, 

W (zie Hoofdstuk 111, onder E) dient de ambtenaar die het 

proces-verbaal opmaakt de vreemdeling ondermeer uitvoerig 

te b,oren omtrent de (vermoedelijke) plaats en tijd waarop, en de 

omstandigheden waaronder, het verloren gaan of de vermissing heeft 

plaats gevonden. Wordt aangifte gedaan van het ondeugdelijk 

worden voor identificatie van het document, dan behoort de 

vreemdeling te worden ondervraagd omtrent de oorzaak daarvan. 

Een paspoort w o r d t  mede ondeugdelijk voor identifioatie indien 

hst door de buitenlandse overheid ongeldig is gemaakt. 


