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Ministerie van Justitie

Directie Vreemdelingenzaken

AJZ. l334/E-633-A-338

Opber~en achter Deel C. Vc

(na de aanschrijving van 29 juni
1978)

Onderwerp: vergunning tot

vestiging

's-Gravenhage, 30 november 1978

Aan: de heren hoofden van plaatselijke politie;

in afschrift-ter kennisneming-aan :
de heren Procureurs-Generaal, fgd.Direc-
teuren van Politie.

de heer Commandant der Koninklijke
Marechaussee;

~

het Ministerie van Financiën, directie
Douane;

de heer Chef Rivierpolitie te Rotterdam;
~

Het is mij gebleken dat door de verschillende vreemdelingen-

diensten geen uniforme gedragslijn wordt gevolgd met betrek-

king tot de afgifte van vergunningen tot vestiging aan vreem-

delingen. Het komt voor dat ook ten aanzien van diegenen die

volgens de wettelijke bepalingen (art.13 Vw) aanspraak op

een vergunning tot vestiging kunnen ma.i<:enwordt volstaan !Det

het verlengen van de geldigheidsduur van de vergunning tot ver-

blijf, terwijl de vreemdeling niet op de hoogte is van de moge-

lijkheid tot het verkrijgen van een verblijfstitel voor onbe-

paalde duur. Met het oog hierop verzoek ik U om vreemdelingen

die - sedert het bereiken van de 16-jarige leeftijd - geduren-

de een tijdvak van vijf jaren op wettige wijze hun hoofdverblijf

in Nederland hebben steeds ambtshalve in kennis ~e stellen van

de wettelijke bepalingen op het gebied van het verkrijgen van
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een vergunning tot vestiging en hen in de gelegenheid te stel-

len om desgewenst een verzoek om zulk een vergunning in te

dienen. Deze informatie dient ook te wordcn verstrekt, indien

het hoofd van plaatselijke politie van oordeel is dat er gronden

tot weigering van de vergunning aan een vreemdeling als voren-

bedoeld zijn, opdat deze, indien hij nochtans een verzoek om een

vergunning tot vestiging wil indienen, een voor beroep vatbare

beschikking kan verkrijgen. Zulks kan voor de vreemdeling mede van

belang zijn indien hij een verzoek om naturalisatie heeft ingediend.

Het ligt in mijn voorne=en een meertalige folder te doen veI~aar-

digen welke in gevallen als bovenbedoeld aan de vreemdeling kan

worden uitgereikt. (bijv. bij de vierde verlenging Va.~ de geldig-

heidsduur van zijn vergunning tot verblijf). In afwachting van de
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distributie van de folder verzoek ik U de bedoelde informatie

thans reeds op andere wijze te verstrekken.

Ten overvloede zij op~emerkt dat de te~ijn van 5 jaar hoofdver-

blijf niet geldt voor Belgen en Luxemburgers (art.96, eerste

en tweede lid, Vb) en evenmin voor de categorie Surinamers

die onder art. 8 van de verblijfs-en vestigingsovereenkomst

met Surinace vallen (Vc, deel G-9-13).

De Staatssecretaris van Justitie,

namens de Staatssecretaris,

Bet Hoofd van de Directie Vreemdelin~enzaken,

Fraaij.
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