
Hoofdstuk XXI Het weigeren van verlenging door het hoofd van 

plaatselijke politie 

Het weigeren van het verlengen van de geldigheidsduur van een ver- 

gunning tot verblijf kan - evenals het weigeren van de vergunning 

zelve - geschieden op gronden aan het algemeen belang ontleend 

(art .  11, vijfde lid, Vw). Zie voor het begrip "algemeen belang" 

Deel C,  Hoofdstuk XV, van deze circulaire. Ingevolge ar t .  22 VV 

berust de bevoegdheid tot het weigeren der  verlenging in de regel 

bij het hoofd van plaatselijke pootie, zij het dat in de hieronder na- 

der  omschreven gevallen bij voorgenomen weigering een bijzondere 

aanwijzing van de Minister van Justitie behoort te worden gevraagd. 

Slechts indien de vreemdeling behoort tot een de r  in het tweede lid 

van dat artikel aangeduide categorieen, dient de beslissing tot wei- 

gering door de Minister van Justitie te  worden genomen. 

Ten aanzien van vreemdelingen op wie de bepalingen van het Euro- 

pees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepas- 

sing zijn, zij e r  de aandacht op gevestigd dat uitsluitend het niet heb- 

ben van middelen van bestaan geen grond kan opleveren voor hun 

verwijdering. Hiermede dient uiteraard rekening te worden gehouden 

niet alleen bij de overweging van de vraag, of een aan zodanige 

vreemdelingen verleende vergunning tot verblijf moet worden inge- 

trokken, doch ook bij de behandeling door het hoofd van plaatselijke 

politie van een door hen ingediend verzoek om verlenging van de 

geldigheidsduur van een hun verleende vergunning tot verblijf. Te r -  

zake zij verwezen naar Deel C ,  Hoofdstuk XXV, en bijlage C 9 bij 

deze circulaire. In de gevallen waarin het hoofd van plaatselijke po- 

litie tot weigering bevoegd is, neemt hij een daartoe strekkende be- 

slissing niet dan ingevolge een bijzondere aanwijzing van de Minister 

van Justitie, indien hij van oordeel is dat e r  aanleiding tot weigering 

bestaat op andere aan het algemeen belang ontleende gronden dan die, 

welke grond kunnen opleveren tot intrekking van een vergunning tot ver- 

blijf (zie a r t .  1 2  Vw)  of indien het een vreemdeling betreft die zich naar 

het oordeel van het hoofd van plaatselijke politie aan ongewenste 

politieke gedragingen heeft schuldig gemaakt. Het eerstbedoelde ge- 

val kan zich bijvoorbeeld voordoen, indien bij de behandeling van het 

verzoek om verlenging blijkt dat niet langer voldaan wordt aan.de eis 

van het beschikken over passende woonruimte (zie hiervoor ondermeer 

Deel G, onder 4, van deze circulaire). Daarentegen behoeft een bij - 
zondere aanwijzing van de Minister van Justitie 

- niet - 

Eerste wijziging 



niet t e  worden gevraagd, indien het bijvoorbeeld betreft 

gezinsleden van een buitenlandse werknemer aan welke 

een vergunning tot verblijf werd verleend met de beper- 

king "voor familiebezoek" (zie ar t .  19, eerste lid, aanhef 

en onder - q, VV), doch ten aanzien van wie bij de behande- 

ling van het verzoek om verlenging blijkt, dat zij verblijf 

hier t e  lande beogen in het kader van gezinshereniging, 

zonder dat aan de terzake gestelde eisen wordt voldaan 

(zie hiervoor eveneens Deel G, onder 4, van deze circu- 

laire). In dit laatste geval zou e r  immers ook aanleiding 

geweest zijn tot intrekking van de vergunning op de in ar t .  

12, onder - d, Vw genoemde grond. Voor de t e  volgen ge- 

dragslijn indien het betreft vreemdelingen die ongewens - 
t e  politieke activiteit hebben bedreven: zie Deel H, onder 

4, punt 7, van deze circulaire. Het desbetreffende arnbts- 

bericht, waarin het hoofd van plaatselijke politie uitvoerig 

dient weer t e  geven om welke reden de bijzondere aanwij- 

zing wordt gevraagd, wordt in tweevoud toegezonden aan 

de bevoegde procureur-generaal, fgd. directeur van poli- 

tie, die &n exemplaar daarvan, voorzien van zijn advies, 

doorzendt aan de Minister van Justitie. 

Overigens zal verlenging uiteraard moeten worden gewei- 

gerd, wanneer feiten of omstandigheden bekend geworden 

zijn die grond zouden opleveren tot intrekking der  vergun- 

ning, indien de geldigheidsduur daarvan nog niet was ver-  

streken (zie ar t .  12 Vw). 

Van een beslissing tot weigering wordt, ingevolge art .  53, 

eerste en derde lid, Vb aan de vreemdeling een schrifte- 

lijke en gemotiveerde kennisgeving gedaan, waarbij hij 

tevens schriftelijk wordt gewezen op de mogelijkheid tot 

het vragen van herziening der  beschikking, overeenkomstig 

de ar t t .  29  en 30 Vw (zie ook a r t .  107 Vb). Voor het mo- 

del van een zodanige beschikking zie bijlage C7, onder - d, 

van deze circulaire (zie in dit verband ook hetgeen met 

betrekking tot de motivering is vermeld in Deel F van 

deze circulaire). 

De uitreiking van het stuk moet zo mogelijk in persoon ge- 

schieden. De datum en de wijze waarop de beschikking t e r  

kennis van de vreemdeling is gebracht dienen steeds nauw- 
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keurig in de administratie van het hoofd van plaatselijke 

politie t e  worden vastgelegd. Heeft de vreemdeling niet de 

toestemming gekregen om de beslissing op zijn verzoek 

om verlenging hier t e  lande af t e  wachten, dan ware de be- 

schikking - via het ministerie van Buitenlandse Zaken 

(bureau Vreemdelingenzaken) - t e r  uitreiking of toezending 

aan de belanghebbende toe t e  sturen aan de desbetreffende 

diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van Neder- 

land in het buitenland, met verzoek om bericht, op welke datum 

de uitreiking of toezending heeft plaatsgevonden. Verdere 

behandeling van een ingediend verzoek om verlenging van 

de geldigheidsduur van een vergunning tot verblijf zal slechts 

achterwege mogen blijven, indien de vreemdeling, zonder 

beslissing op dat verzoek af t e  wachten en zonder achterla- 

ting van zijn adres in het buitenland, Nederland heeft verla- 

ten, zodat mag worden aangenomen dat hij kennelijk van 

dat verzoek heeft afgezien. 

Mocht in het paspoort of ander identiteitspapier van de vreem- 

deling de aantekening zijn gesteld "verlenging geldigheids- 

duur aangevraagd", dan dient deze aantekening t e  worden 

doorgehaald, welke doorhaling moet worden gedagtekend 

en geparafeerd (zie de art t .  38, derde lid, en 43, eerste 

lid, VV). Was de vreemdeling in het bezit van een afzon- 

derlijk document a ls  bedoeld in bijlage 5d VV, dan wordt 

dit document zo mogelijk ingehouden. De vreemdeling, 

wiens verzoek is afgewezen, zal in de regel ons land moe- 

ten verlaten (zie hiervoor nader Deel E van deze circulaire). 

Hoofdstuk XXII Gedragslijn indien niet aanstonds door het 

hoofd van plaatselijke politie op het verzoek om verlenging 

kan worden beslist 

gevallen waarin Het hoofd van plaatselijke politie zal niet, of niet aanstonds, 
het van een beslissing kunnen nemen op een ingediend verzoek om plaatselijke 
politie niet, het verlengen van de geldigheidsduur van een vergunning tot 
of niet aan- 
stonds, kan verblijf in  de volgende gevallen: 

beslissen - a.  terzake wordt een nader onderzoek nodig geacht; 

b. omtrent de beslissing op het verzoek dient een bijzondere - 
aanwijzing van de Minister van Justitie t e  worden gevraagd; 

c. de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op het ver- - 
zoek berust bij de Minister van Justitie. 
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