
andere zekerheid- Andere vormen var. zekerheidstelling, welke kunnen woraen geeist 
stellingen als voorschrift, te verbinden aan een vergunning tot verblijf zijn 

een verplichting om voldoende verzeken? te zijn tegen ziektekosten 

en zakelijke zekerheidstelling (art. 18,  eerste lid, onder 2 ,  en 

derde lid, vb). Daartoe strekkende voorschriften zullen - met 
uitzondering van de verplichting tot het sluiten van een ziekte- 

)' kostenverzekering - voorshands slechts mogen worden verbonden aan 
vergunningen tot verblijf, welke door de Minister van Justitie 

tijdstip van af- worden verleend. Het zal in de praktijk vaak aanbeveling verdienen 
gifte der ver- 
gunning,waaraan om vergunningen, waaraan voorschriften tot het stellen van zeker- 

een voorschrift heid worden verbonden, niet te verlenen alvorens de vreemdeling 
is verbonden 

heeft aangetoond, dat hij in staat is om aan de bij het voorschrift 

gestelde verplichting te voldoen. Dit betekent dus dat het hoofd 

van plaatselijke politie de desbetreffende vergunning in de 

regel verleent bij het deponeren van de waarborgsom door de 

vreemdeling of bij het overleggen van een door een derde ten 

behoeve van de vreemdeling afgegeven schriftelijke garantverklaring. 

gronden 

bevoegdheid 

Hoofdstuk XV. Het weigeren van een vergunning tot verbli,jf door 

het hoofd van plaatselijke politie. 

Een vergunning tot verblijf kan worden geweigerd op gronden aan 

het algemeen belang ontleend (art. 1 1 ,  vijfde lid, VW). Zodanige 

gronden kunnen steeds aanwezig zijn indien het betreft een vreem- 

deling, die niet voldoet aan de bij art. 8 Vu gestelde vereisten, 

doch ook indien de vreemdeling op legale wijze Nederland is 

binnengekomen, over voldoende middelen van bestaan beschikt en geen 

gevaar oplevert voor de openbare rust, àe openbare orde of de 

nationale veiligheid, kunnen er andere aan het algemeen belang 

ontleende gronden tot weigering der vergunning bestaan, zoals 

het niet beschikken over voldoende woonruimte (zie o.a. voor ge- 

zinsleden van buitenlandse werknemers: Deel G, onder 4, van deze 

circulaire). 

De bevoegdheid tot het weigeren van een vergunning tot verblijf 

berust ingevolge art. 20 W in de regel bij het hoofd van plaatse- 

lijke politie, zij het dat deze ingevolge art. 23 W bij het 

- uitoefenen - 

25e vijz. Vc. 



uitoefenen van die bevoegdheid de algemene en bijzondere aan- 

wijzingen van de Minister van Justitie in acht behoort te nemen. 

set tierde iici iran art. 20 VV noemt een aantal categorieën van 

vreemdelingen ten zanzien van wie de Minister van Justitie zich 

de ~evoegdheid tot het weigeren van een vergunning tot verblijf 

heeft voorbehouäen. 

Is het hoofd van plzatselijke politie derhalve van oordeel dat 

er gronden aanwezig zijn tot weigering van de vergunning aan een 

zodanige vreemdeling, dan legt hij het door deze vreemdeling in- 

gediende verzoek om het verlenen van de vergunning, voorzien van 

een genotiveerd afwijzend 

- advies - 

25e :ii;z. Vc. 



beschikking 
tot weigering 

het doorhalen 
van aanteke- 
ningen in het 
paspoort 

E e r s t e  wijziging 

advies, op de hieronder in Hoofdstuk XVI nader  aangegeven wijze aan de  

 minister van Jus t i t ie  voor. 

Neemt het hoofd van plaatseli jke politie krachtens de hem verleende 

bevoegdheid een  beslissing tot weigering van een  vergunning tot v e r -  

blijf, dan behoort daarvan ingevolge a r t .  5 3 ,  e e r s t e  en  derde lid, Vb 

aan de vreemdeling een  schriftel i jke en  gemotiveerde kennisgeving t e  

worden gedaan, waarbi j  tevens schriftel i jk moet worden gewezen op de 

mogelijkheid tot het vragen van herziening d-er beschikking overeenkom- 

st ig  de a r t t .  2 9  en 30 Vw (zie a r t .  107 Vb). Voor het model van een  zo- 

danige beschikking zie bijlage C 7 ,  onder <, van deze c i rcula i re  ( in  dit 

verband is mede van belang hetgeen met  betrekking tot de motivering 

van beschikkingen in het algemeen is vermeld in  Deel F van deze c i r cu-  

l a i r e ) .  De uitreiking van het stuk behoort, indien mogelijk, in persoon 

te geschieden. Bestaat  geen gelegenheid tot uitreiking in persoon, dan 

wordt de  beschikking p e r  aangetekend schr i jven gezonden naar  het 

laa ts t  bekende adres  van de vreemdeling. De datum en  de wijze waarop 

de beschikking t e r  kennis van de vreemdeling werd gebracht dienen 

s teeds  nauwkeurig te worden vastgelegd in  de administratie van het 

hoofd van plaatselijke politie. Is de vreemdeling inmiddels naa r  het 

buitenland teruggekeerd en is zijn ad res  a ldaar  bekend, dan ware  de 

beschikking - via het Ministerie van Buitenlandse Zaken (bureau Vreem-  

delingenzaken) - t e r  uitreiking of toezending aan de belanghebbende toe 

t e  s tu ren  aan de desbetreffende diplomatieke of consulaire vertegen-  

woordiger van Nederland in het  buitenland, met  verzoek om bericht,  op 

welke datum de uitreiking of toezending heeft plaats gevonden. 

Werd in het paspoort van de vreemdeling de aantekening gesteld: "ver-  

zoek ingediend om een vergunning tot verblijf" dan dient deze aanteke-  

ning, indien het verzoek wordt afgewezen, t e  worden doorgehaald (zie 

a r t .  39 ,  tweede lid, VV), welke doorhaling moet worden gedateerd en  

geparafeerd (ar t .  38 ,  derde lid, VV). Overigens behoort de aantekening 

omtrent het indienen van het verzoek om de vergunning tot verblijf in-  

gevolge het bepaalde in  a r t .  3 9 ,  vijfde lid, onder 5, VV op een  aan  de 

vreemdeling t e  vers t rekken afzonderlijk inlegblad t e  worden gesteld, 

indien het hoofd van plaatseli jke politie r eeds  van oordeel was, dat  e r  

t e rmen  aanwezig waren tot weigering van de gevraagde vergunning. Bij  

afwijzing van het verzoek dient het  inlegblad zoveel mogelijk t e  worden 

ingenomen. 

- Hoofdstuk XVI - 


