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paspoortvereiste gegeven, indien het een vreemdeling betreft die een verzoek om

toelating als vluchteling heeft gedaan, en die vervolgens - afgezien van het

paspoortvereiste - in aanmerking komt voor een vergunning tot verblijf om

klemmende redenen van humanitaire aard. In dit geval wordt namelijk aangenomen
dat niet in redelijkheid is te vergen dat de vreemdeling zich wendt tot de

autoriteiten van zijn land; derhalve hoeft de vreemdeling in dit geval niet

expliciet aan te tonen dat van hem redelijkerwijs niet is te vergen dat hij zich

voor het verkrijgen of voor het doen verlengen van de geldigheidsduur, van een
paspoort wendt tot zijn regering.

Asielzoekers vallen onder het regime van het tweede deel van art. 31, eerste

lid, onder e VV, ongeacht of hun verzoek om toelating als vluchteling is
afgewezen of dat dit verzoek nog in behandeling is.

Het hiervoor weergegeven beleid geldt zowel bij de eerste verblijfsaanvaarding

als bij de verlenging van de vergunning tot verblijf.

Aan: - de hoofden van plaatselijke
politie
de Staf van de Koninklijke
Marechaussee

de Procureurs-Generaal (fdg

directeuren van politie

de districsbureaus van de

Rijkspolitie

i.a.a.:-

Aard:

bekendmaking van beleid

Onderdeel:

DVZ/SBO

Deze circulaire zal bij supplement 7 worden verwerkt in de Vreemdelingencircu-laire 1982.

Onderwerp:

ontheffing paspoortvereiste

(TBV nr 58)

Relatie met eerdere circulaire:

aanvulling van circulaire d.d.

13 februari 1992, nr. l80251j92jDVZ;

wijziging van de Vreemdelingencircu-
laire 1982

De Staatssecretaris van Justitie,

Namens de Staatssecretaris,

De Secretaris-Generaal, ...-
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. (rnr J.H. Grosheide)
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In het onderstaande wordt een aanvullende toelichting gegeven op bovengenoemde

circulaire over het geven van ontheff\ng van het paspoortvereiste (TBV 51).

In het toelatingsbeleid geldt als hoofdregel dat de vreemdeling dient te

beschikken over een geldig paspoort. Bij de verlening van een vergunning tot

verblijf kan in bepaalde gevallen ontheffing worden gegeven van dit paspoortver-

eiste, indien de betrokken vreemdeling niet over een geldig paspoort beschikt.

Artikel 31, eerste lid, onder e, van het Voorschrift Vreemdelingen biedt

hiervoor de wettelijke grondslag.

In voornoemde circulaire werd bericht over een wijziging van art. 31, eerste

lid, onder e VVo Op grond van de gewijzigde bepaling wordt het volgende beleid

gevoerd.

Op grond van het eerste deel van art. 31, eerste lid, onder eVVwordt onthef-

fing van het paspoortvereiste gegeven indien de vreemdeling kan aantonen dat de

autoriteiten van zijn land hem geen 'geldig paspoort kunnen of willen verstrek-

ken. De vreemdeling kan dit bijv. aantonen door een brief van de diplomatieke of

consulaire vertegenwoordiging van zijn land te overleggen. waarin het verzoek om

. afgifte van een paspoort wordt afgewezen.

Op grond van het tweede deel V8n voornoemde bepaling wordt ontheffing van het

bezoekadres
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