
Eers te  wijziging 

het hoofd van plaatselijke politie, nadat daarop de datum van ontvangst 

i s  aangetekend, voorzien van een dienststempel en ondertekend, waarna 

een exemplaar aan de indiener van het verzoek wordt teruggegeven. Het 

andere exemplaar wordt bewaard in de administratie van het hoofd van 

plaatselijke politie, of, in de gevallen waarin de bevoegdheid tot het ne- 

men de r  beslissing op het verzoek bij de Minister van Justitie berust, 

door het hoofd van plaatselijke politie overgelegd bij diens daaromtrent 

in de dienen voorstel. 

De vreemdeling of diens wettelijke vertegenwoordiger moet in elk geval 

in de gelegenheid worden gesteld om een schriftelijk verzoek om ver-  

lenging in t e  dienen: 

a. indien hij  uitdrukkelijk de wens daartoe te kennen geeft; - 
b. indien niet aanstonds omtrent de verlenging kan worden beslist, met - 

name omdat de Minister van Justitie zich de bevoegdheid tot verlen- 

ging heeft voorbehouden of omdat het hoofd van plaatselijke politie 

terzake een bijzondere aanwijzing aan de Minister van Justitie dient 

te vragen, dan wel omdat een nader onderzoek omtrent de vraag of 

verlening kan plaats vinden, nodig wordt geacht; 

c .  indien de beslissing wel aanstonds kan worden genomen, doch daar- - 
bij wordt afgeweken van hetgeen de vreemdeling beoogt, met name 

omdat e r  aanleiding bestaat de verlenging te weigeren, dan wel de 

geldigheidsduur der  vergunning voor een kortere tijd te verlengen 

dan de door de vreemdeling verlangde tijdsduur. 

Het spreekt vanzelf dat het doen indienen van een schriftelijk verzoek 

om verlenging alleen dan achterwege gelaten mag worden, indien dit 

slechts een zinloze formaliteit zou zijn en dat zulks nimmer ten gevolge 

mag hebben dat de vreemdeling daardoor zou worden belemmerd in het 

aanwenden van de bij de Wet voorziene rechtsmiddelen. 

Hoofdstuk XVIII Bevoegdheid tot het verlengen 

Ingevolge ar t .  21 VV berust de bevoegdheid tot het verlengen van de 

geldigheidsduur van vergunningen tot verblijf in de regel bij het hoofd 

van plaatselijke politie. Slechts indien de Minister van Justitie zich de- 

ze bevoegdheid bij het verlenen, of bij eerdere verlenging van de gel- 

digheidsduur, der  vergunning uitdrukkelijk heeft voorbehouden of bij de 

verlenging alsnog in het belang van de openbare rust,  de openbare orde 

of de nationale veiligheid, een voorschrift aan de vergunning dient te 

worden verbonden, kan het hoofd van plaatselijke politie de geldigheids - 
duur der  vergunning niet zelf verlengen. 

- Van - 



Eerste  wijziging 

Van het maken van een voorbehoud, a ls  vorenbedoeld, zal de Minister 

van Justitie bij het verlenen, of bij het verlengen van de geldigheids- 

duur, der  vergunning schriftelijk mededeling doen aan het hoofd van 

plaatselijke politie. Overigens moet de Minister van Justitie geacht wor- 

den zich eveneens de bevoegdheid te  hebben voorbehouden tot het verlen- 

gen van de geldigheidsduur van de - ingevolge a r t .  46, eers te  lid, Vw 

van rechtswege verleende - vergunning tot verblijf van een vreemdeling. 

wiens verblijf door hem v66r 1 januari 1967 voor een bepaalde tijdsduur 

werd aanvaard. 

Hoofdstuk X E  Verlenging door het hoofd van plaatselijke politie 

Indien het hoofd van plaatselijke politie twijfelt of de gevraagde verlen- 

ging a l  dan niet kan worden toegestaan - zulks bijvoorbeeld met het oog 

op sedert het verlenen der  vergunning gewijzigde omstandigheden of in 

verband met inmiddels bekend geworden gegevens ten nadele van de 

vreemdeling - kan hij daaromtrent een bijzondere aanwijzing van de 

Minister van Justitie vragen, zulks met vermelding van alle terzake 

dienende feiten en omstandigheden. Het desbetreffende rapport zendt 

het hoofd van plaatselijke politie dan - onder bijvoeging van het inge- 

diende verzoek om verlenging - in tweevoud toe aan de bevoegde procu- 

reur-generaal, fgd. directeur van politie, die 66n exemplaar daarvan, 

met bijlage (n),  voorzien van zijn advies, doorzendt aan de Minister van 

Justitie. In spoedeisende gevallen kan het hoofd van plaatselijke politie 

op de wijze, voorgeschreven in Deel H, onder 1, van deze circulaire, 

telefonisch contact opnemen met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken 

en Grensbewaking van het ministerie van Justitie. 

Wordt gunstig op het verzoek beslist, dan wordt de verlenging op de in 

art .  41, derde lid, VV voorgeschreven wijze aangetekend in het pas- 

poort van de vreemdeling, dan wel op de daarvoor bestemde plaats in 

het aan de vreemdeling uitgereikte document, a ls  bedoeld in bijlage - 5d, 

VV (zie ook ar t .  29, eers te  en derde lid, VV). 

Bij gedeeltelijke inwilliging van het verzoek - met name indien de gel- 

digheidsduur der  vergunning met een kortere termijn wordt verlengd 

dan de door de vreemdeling gevraagde duur - behoort, naast het stellen 

van de aantekening omtrent de verlenging op de vorenomschreven wijze, 

aan de vreemdeling een schriftelijke en gemotiveerde beschikking te 

worden uitgereikt of toegezonden, waarbij hem tevens wordt gewezen 

op de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om herziening de r  

beschikking overeenkomstig de ar t t .  29 en 30 Vw (zie in dit verband 
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