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POSlbus 20301

2500 EH Den Haag
Iel: (070) 370 79 11; lelex 30912 mvj nl

Aan: - de hoofden van plaatselijke

politie .

de Staf van de Koninklijke
Marechaussee

de Procureurs-Generaal (fgd

directeuren v. politie)
de districtsbureaus v.d.
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La. a.: -

aanmerking komen voor een verg~nning tot verblijf zonder beperking, maar niet

beschikken over een geldig paspoort. Indien deze vreemdelingen niet mede een

verzoek om toelating als vluchteling hebben ingediend, is er echter geen reden

te veronderstellen dat zij zich niet tot hun autoriteiten zouden kunnen wenden

voor de verkrijging van een geldig paspoort. Om dit te verduidelijken, is dit
onderdeel van art. 31 VV toegesneden op asielzoekers.

Voorts is in de nieuwe redactie van art. 31, eerste lid, onder e VV de bewijs-
last bij de vreemdeling neergelegd. Tot op heden diende de overheid steeds een

onderzoek in te stellen, als de vreemdeling aanvoerde dat hij niet in het bezit
van een geldig paspoort kon worden gesteld.

De Vreemdelingencirculaire 1982, in het bijzonder hoofdstuk A 4. onder 9.2.1.3,
dient te worden gelezen overeenkomstig de onderhavige wijziging van art. 31 VVo

Deze circulaire zal bij supplement 7 worden verwerkt in de Vreemdelingencircu-laire 1982.
Datum:
13 februari 1992

Datum inwerkingtreding: Geldig tot: Ons kenmerk:
13 februari 1992 13 februari 1996 SBO/1802sl/92/DVZ

Aard:

bekendmaking van beleid

Onderdeel:

DVZ/SBO

Onderwerp:

ontheffing paspoortvereiste -

wijziging Voorschrift Vreemdelingen

(TBV nr 51)

Relatie met eerdere circulaire:

wijziging van de Vreemdelingen-
circulaire 1982

De Staatssecretaris van Justitie.

De regeling voor het verlenen van ontheffing van het paspoortvereiste is

gewijzigd met ingang van heden. Ingevolge deze wijziging luidt de tekst

van art. 31, eerste lid, onder e van het Voorschrift Vreemdelingen als volgt:

(~~~.~b/'
"Vreemdelingen ten aanzien van wie de Minister van Justitie zulks heeft bepaald,

hetzij omdat die vreemdelingen hebben aangetoond, dat zij vanwege de regering

van het land waarin zij onderdaan zijn. niet of niet meer in het bezit van een

geldig paspoort kunnen worden gesteld. hetzij omdat het vreemdelingen betreft

die een verzoek om toelating als vluchteling hebben ingediend en die hebben

aangetoond dat met het oog op het verlenen of verlengen van de geldigheidsduur

van een vergunning tot verblijf in Nederland van hen redelijkerwijs niet kan

worden gevergd. dat zij zich voor het verkrijgen, of voor het doen verlengen van

de geldigheidsduur, van een paspoort tot bedoelde regering wenden."

Toelichtin!!:

Ontheffing,van het paspoortvereiste kon tot op heden op grond van art, 31 VV

worden verleend aan vreemdelingen die niet over een geldig paspoort kunnen

beschikken of van wie niet is te vergen dat zij zich tot hun autoriteiten wenden

voor het verkrijgen van een geldig paspoort.

In de praktijk wordt een steeds groter beroep gedaan op het tweede deel van

voornoemde hardheidsclausule. Het gaat dan vooral om vreemdelingen die in

aanmerking komen voor een vergunning tot verblijf zonder beperking. maar niet
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