
voorstel tot 
het verlenen 
of tot het 
weigeren der  
ver  gunning 

Hoofdstuk XVI Gedragslijn indien de beslissing tot het verlenen of 

w-eigeren der  vergunning tot verblijf bij de Minister van Justitie berust 

In de gevallen waarin de bevoegdheid tot het verlenen der  vergunning 

tot verblijf niet aan het hoofd van plaatselijke politie i s  toegekend en 

deze geen gronden aanwezig acht tot weigering der vergunning, legt hij  

het door de vreemdeling ingediende verzoek t e r  beslissing aan de Minis- 

t e r  van Justitie voor. Hetzelfde geldt indien het betreft een vreemdeling 

op wiens verzoek naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke politie 

afwijzend dient te worden beslist, doch die behoort tot een der  catego- 

rieën van vreemdelingen ten aanzien van wie de Minister van Justitie 

zich de beslissing tot weigering der  vergunning heeft voorbehouden (zie 

a r t .  20, tweede lid, VV). In het eers te  geval doet het hoofd van plaat- 

selijke politie een voorstel tot het verlenen der  vergunning en in het 

tweede geval zal hij  een voorstel tot het weigeren der  vergunning moe- 

ten indienen. Voor het doen van zodanige voorstellen wordt gebruik ge- 

maakt van een formulier van het a ls  bijlage C 3 bij deze circulaire ge- 

voegde model. Van dit formulier behoeft evenwel geen gebruik te worden 

gemaakt, indien het voorstel uitsluitend betrekking heeft op een verzoek 

van de houder van een vergunning tot verblijf om die vergunning tevens 

geldig te verklaren voor zijn inwonende kinderen beneden de leeftijd van 

vijftien jaar (bijlage 4, model g, VV). In zodanig geval zal in de regel - 
kunnen worden volstaan met een kort ambtsbericht waarin, behalve de 

vereiste gegevens omtrent de personalia van de kinderen en de even- 

tueel zelfstandig in hun bezit zijnde reisdocumenten, in het bijzonder 

moet worden vermeld tot welke datum de aan de verzoeker verleende 

vergunning tot verblijf geldig is, onder welke omstandigheden het gezin 

hier te lande verblijft en hoe het gezin is gehuisvest. 

Overigens zullen verzoeken als  bedoeld in bijlage 4, onder 9, VV veelal 

worden gedaan, indien de echtgenote en de kinderen van een reeds hier 

te  lande verblijvende vreemdeling, aanwie eenvergunning tot verblijf werd 

verleend, zich bij het hoofd van het gezin willen voegen. In dat geval kan het 

desbetreffende verzoekdoor het hoofd vanhet gezin of door diens echtge- 

note worden ingediend. Indiening van het verzoek door de moeder van 

de kinderen kan o. a. de voorkeur hebben, indien deze kinderen wel in 
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haar reispapier, doch niet in dat van de vader staan bijgeschreven. De 

echtgenote behoort ten behoeve van haarzelf dan tevens een verzoek in 

te dienen van het in bijlage 4, onder 2, VV voorgeschreven model. 

Wordt ten aanzien van de echtgenote een voorstel tot het verlenen van 

- een - 



een vergunning tot verblijf ingediend (zulks met gebruikma- 

king van het als bijlage C3 bij de circulaire gevoegde model) 

dan kunnen, indien het verzoek tot opneming van de kinderen 

beneden vijftien jaar in de vergunning tot verblijf van de vader 

is uitgegaan, deze kinderen worden vermeld op het inlegblad, 

behorende bij het ten aanzien van de moeder ingediende voor- 

stel. Op dit inlegblad wordt dan de zinsnede "1n het verzoek 

zijn mede begrepen de hieronder vermelde tot het gezin van 

de aanvrager behorende kinderen beneden de leeftijd van 

vijftien jaar" vervangen door: Het door de echtgenoot inge- 

diende verzoek (bijlage 4, onder g, VV) heeft betrekking op 

de hier nader vermelde, tot het gezin behorende kinderen 

beneden de leeftijd van vijftien jaar. 

Alvorens een voorstel tot het verlenen van een vergunning 

tot verblijf in t e  dienen, overtuigt het hoofd van plaatselijke 

politie zich e r  zoveel mogelijk van of de door de vreemde- 

ling gedane opgaven omtrent het doel en de duur van diens 

voorgenomen verblijf hier te lande betrouwbaar zijn te 

achten en met de feitelijke situatie overeenstemmen. Daar- 

bij moet mede worden gelet op hetgeen de vreemdeling ver- 

klaart omtrent de reden van zijn vertrek uit het buitenland. 

Bij de voorstellen moeten worden overgelegd: 

a .  het door de vreemdeling ingediende verzoek om een 

vergunning tot verblijf; 

b. - voor zover de verzoeker achttien jaar of ouder is - - 
een door deze ondertekende antecedentenverklaring van 

het als bijlage C6 bij deze circulaire gevoegde model 

(zie in dit verband ook Deel C, Hoofdstuk XI, van deze 

circulaire). 

Heeft de verzoeker bezwaren aangevoerd tegen het onder- 

tekenen van de verklaring, dan dient het hoofd van plaatse- 

indiening van lijke politie in het voorstel een omschrijving van deze be- de 
zwaren t e  geven. De voorstellen worden zo spoedig mogelijk 

in tweevoud toegezonden aan de bevoegde procureur-generaal, 

fgd. directeur van politie : 

a. indien het betreft buitenlandse pleegkinderen, in de ge- - 
vallen omschreven in bijlage G, onder 7, van deze c i r-  

culaire, dan wel minderjarigen, die zelfstandig hier t e  

lande verblijven; 
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b. indien het gewenst is, met betrekking tot het ingediende - 
verzoek een nader onderzoek t e  doen instellen in een 

andere gemeente ( l i g  deze gemeente in een ander ressort ,  

dan worden de stukken toch toegezonden aan de procu- 

reur-generaal, onder wie het hoofd van plaatselijke 

politie, die het voorstel ingediend heeft, ressorteert) ;  

c .  indien het hoofd van plaatselijke politie van oordeel is, - 
dat e r  termen aanwezig zijn, in  het belang van de open- 

bare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid 

een voorschrift aan de vergunning te verbinden; 

d indien het hoofd van plaatselijke politie meent dat het - 
verzoek behoort te  worden geweigerd omdat gebleken is, 

of ernstige redenen bestaan om te  veronderstellen, dat 

de vreemdeling ongewenste politieke activiteit bedrijven 

zal of heeft bedreven (zie Deel H, onder 4, punt 7, van 

deze circulaire). 

De procureur-generaal, fgd. directeur van politie, doet een 

exemplaar van het voorstel, met bijlagen, voorzien van zijn 

advies toekomen aan de Minister van Justitie. 

In de overige gevallen zendt het hoofd van plaatselijke poli- 

tie de voorstellen zo spoedig mogelijk (in enkelvoud) toe aan 

de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van 

het ministerie van Justitie. De beslissing van de Minister 

van Justitie op het door de vreemdeling ingediende verzoek 

wordt zo spoedig mogelijk t e r  kennis gebracht van het hoofd 

van plaatselijke politie. In de gevallen waarin de procureur- 

generaal, fgd. directeur van politie omtrent het verzoek 

heeft geadviseerd, wordt deze mede van de genomen beslis- 

sing op de hoogte gesteld. In zeer spoedeisende gevallen kan 

het hoofd van plaatselijke politie zich voor het verkrijgen van 

een beslissing op een door een vreemdeling ingediend ver-  

zoek om een vergunning tot verblijf, op de wijze voorgeschre- 

ven in Deel H, onder 1, van deze circulaire telefonisch in 

verbinding stellen met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken 

en Grensbewaking van het ministerie van Justitie. 

Het kan zich voordoen dat een vreemdeling, ten aanzien van 

wie aan de Minister van Justitie een voorstel tot het verlenen 

(of weigeren) van een vergunning tot verblijf is gedaan, v66r- 

dat de Minister van Justitie een beslissing terzake heeft ge- 

nomen, naar een andere gemeente in Nederland verhuist (zie 
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in dit verband ook Deel D, Hoofdstuk V, van deze circulaire). 

In zodanig geval behoeft de vreemdeling bij het hoofd van 

plaatselijke politie van zijn nieuwe woon-of verblijfplaats niet 

opnieuw een verzoek tot het verlenen van een vergunning tot 

verblijf in t e  dienen, doch kan de zaak verder worden behan- 

deld op basis van het eerder ingediende verzoek. Wel dient 

het hoofd van plaatselijke politie van de nieuwe gemeente dan 

- eventueel onder toezending van het duplicaat van het formu- 

lier ,  waarvan het model is opgenomen in bijlage D2 bij deze 

circulaire - aanstonds aan de Minister van Justitie t e  berich- 

ten of en, in bevestigend geval, in welk opzicht de verande- 

ring van de woon-of verblijfplaats van de vreemdeling aanlei- 

ding geeft om wijziging t e  brengen in het door het hoofd van 

plaatselijke politie van de oude gemeente ingediende voorstel. 

De Minister van Justitie brengt dan de beslissing op het 

verzoek t e r  kennis van het hoofd van plaatselijke politie van 

de nieuwe gemeente (eventueel met toezending van een af - 
schrift van het ambtsbericht aan het hoofd van plaatselijke 

politie van de oude gemeente en aan de procureur-generaal, 

fgd. directeur van politie). Wordt de:vergunning verleend 

met een daaraan verbonden voorschrift betreffende het stel- 

len van zekerheid in de vorm van een waarborgsom, waar- 

van het bedrag reeds voorlopig bij het hoofd van plaatselijke 

politie van de oude gemeente werd gedeponeerd (zie Deel C, 

Hoofdstuk XIV, van deze circulaire), dan draagt het hoofd 

van plaatselijke politie van de nieuwe gemeente, in overleg 

met zijn ambtgenoot van de oude gemeente, zorg voor de 

overmaking der  gelden op de postrekening van het ministerie 

van Justitie, een en ander op de wijze, aangegeven in ar t .  

27 VV. 

Op verzoeken om een vergunning tot verblijf, ingediend door 

een zich in het buitenland bevindende vreemdeling, wordt 

steeds door de Minister van Justitie beslist. In zodanige ge- 

vallen zal de Minister van Justitie, alvorens op het verzoek 

t e  beslissen, in de regel het advies van het hoofd van plaat- 

selijke politie inwinnen. Ten aanzien van het uitbrengen van 

dat advies handelt het hoofd van plaatselijke politie op over- 

eenkomstige wijze als met betrekking tot de inzending van 

voorstellen, ingediend naar aanleiding van door vreemdelin- 
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gen hier  t e  lande gedane verzoeken om een vergunning tot 

verblijf, waarop door de Minister van Justitie moet worden 

beslist. Indien het verzoek geheel of gedeeltelijk wordt in- 

gewilligd, wordt de in ar t .  29, zesde en zevende lid, VV 

voorgeschreven procedure gevolgd. 

kennisgeving Overigens wordt in alle gevallen, waarin de Minister van 
aan de vreemde- Justitie een vergunning tot verblijf heeft verleend in over- linp van de be- 
slissing op eenstemming met een door de vreemdeling ingediend p ver- 
diens verzoek zoek, daarvan door het hoofd van plaatselijke politie aan 

de vreemdeling kennis gegeven op de in a r t .  29, eers te  of 

derde lid, VV aangegeven wijze. Het stellen van de aante- 

kening in het paspoort van de vreemdeling, of het aan deze 

uitreiken van een afzonderlijk document, moet steeds ge- 

schieden met inachtneming van de door de Minister van 

Justitie gegeven aanwijzingen, met name voor wat betreft 

de geldigheidsduur de r  vergunning, de vermelding van het 

doel van het verblijf van de vreemdeling hier t e  lande en 

het a l  dan niet opnemen van de clausule dat de vergunning 

tevens voor de inwonende kinderen beneden vijftien jaar 

van de houder geldt. Heeft de Minister van Justitie zich 

de bevoegdheid tot het verlengen van de geldigheidsduur 

de r  vergunning voorbehouden (zie Deel C, Hoofdstuk XVIII, 

van deze circulaire) dan worden bij de aantekening de r  ver-  

gunning in het paspoort, dan wel in het uit t e  reiken docu- 

ment, de let ters H v P doorgehaald. In de overige gevallen 

vindt steeds doorhaling van de let ters M v J plaats. Bij 
gedeeltelijke inwilliging van het verzoek worden het hoofd 

van plaatselijke politie in de regel tevens drie exemplaren 

toegezonden van de desbetreffende beschikking. ECn exem- 

plaar dient dan op de voorgeschreven wijze aan de vreemde- 

ling t e  worden uitgereikt (of toegezonden). Het tweede exem- 

plaar is bestemd voor de administratie van het hoofd van 

plaatselijke politie. Het derde exemplaar wordt, nadat daar-  

op is aangetekend op welke datum en op welke wijze de be- 

schikking t e r  kennis van de vreemdeling werd gebracht, zo 

spoedig mogelijk aan de Minister van Justitie teruggezonden. 

Betreft het zaken, waarin de procureur-generaal, fgd. di- 
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recteur van politie, heeft geadviseerd dan zendt de Minister 

van Justitie tevens een vierde exemplaar van de beschikking 

t e r  informatie aan de procureur-generaal toe. 



De vorenvermelde procedure wordt eveneens gevolgd, indien aan 

de vergunning een voorschrift is verbonden of indien de  vergunning 

is geweigerd. Indien het voorschrift in het belang van de openbare 

rust,  de openbare orde of de nationale veiligheid is gegeven, wordt 

aan de vreemdeling steeds een afzonderlijk identiteitspapier uitge- 

reikt, overeenkomstig het a l s  bijlage - 5d bij het VV gevoegde model 

(zie a r t .  31, ee r s t e  lid, aanhef en onder d, VV). In het paspoort van - 
de vreemdeling wordt dan tevens een door het hoofd van plaatselijke 

politie gedagtekende en ondertekende aantekening gesteld, luidende: 

"identiteitspapier uitgereikt". 

Uitreikng van een afzonderlijk document vindt derhalve niet plaats, 

indien het voorschrift betrekking heeft op het storten van een waar- 

borgsom of zekerheidstelling in  een andere vorm. De vreemdeling 

ten aanzien van wie een beschikking is gegeven tot weigering van 

een vergunning tot verblijf zal - tenzij de Minister van Justitie an- 

ders  heeft bepaald - ons land moeten verlaten (zie in dit verband, 

mede met het oog op de eventueel t e  geven last  tot uitzetting, Deel 

E van deze circulaire) .  

Tenzij de Minister van Justitie anders heeft bepaald, zal  de vreem- 

deling wiens verzoek is afgewezen, ons land moeten verlaten. Voor 

de in deze te  volgen gedragslijn, mede met het oog op de door de 

Minister van Just i t ie  gegeven, of door het hoofd van plaatselijke po- 

litie te  geven l a s t  tot uitzetting: zie Deel E van deze circulaire .  

Hoofdstuk XVII Het indienen van een verzoek om het verlengen van 

de geldigheidsduur van een verleende vergunning tot verblijf 

Voor het indienen van een verzoek om het verlengen van de geldig- 

heidsduur van een verleende vergunning tot verblijf moet gebruik 

worden gemaakt van het in bijlage 4 VV als model b aangeduide for-  

mulier.  Ingevolge a r t .  52 Vb moet 
dit verzoek door de vreemdeling worden ondertekend en door hem 

worden ingediend bij het hoofd van plaatselijke politie der  gemeente 

waar hij  zijn woon- of verblijfplaats heeft. Wordt het verzoek ge- 

daan door de wettelijke vertegenwoordiger van de vreemdeling, dan 

moet gebruik worden gemaakt van het in bijlage 4 VV a ls  model h - 

aangeduide formulier .  De verzoeken moeten in  tweevoud worden in- 

gediend. Beide exemplaren van het formulier worden door of van- 

wege 
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