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2.3.1
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INHQUD

Inle_Lding

Vreemdelingen aan wie verblijf in Nederland is

toegestaan (art. 8-10 Vw)

Verblijf in de vrije termijn

Verblijf voor langer dan drie maanden

Machtiging tot voorlopig verblijf (m.v.v.)
Verblijfstitels
Toelating bij beschikking of van rechtswege
Toelatingsbeleid
Verblijf voor bepaalde en voor onbepaalde duur
Beperkingen, voorschriften, bepalingen en maatregelen
van toezicht

Kennisgeving van beschikkingen; uitreiking en inhouding
van identiteitspapieren

Verblijf in de vrije termijn

Inleiding

Vereisten ten aanzien van het bezit van een document

voor grensoverschrijding (art. 8, eerste lid, onder a,
Vw jO 6 Vw)

Algemeen
Uitgangspunt: paspoort en visum- of m.v.v.-plicht
Vrijstelling van de paspoort-, visum- of m.v.v.-plicht

Algemeen
Vrijstelling van de visumplicht
Vrijstelling van het m.v.v.-vereiste
Andere documenten voor grensoverschrijding dan het

paspoort

Bijzondere categoriën
Ontheffing van een of meer vereisten ten aanzien van
het bezit van een document voor grensoverschrijding
(art. 42 Vb)

Gedragslijn bij vermoeden
overschrijding, het visum
de m.v.v. (verklaring) is

dat het document voor grens-

(resp. de visumverklaring) of
vervalst

Voorwaarden voor verblijf in de vrije termijn (art. 8,
eerste lid, Vw)

Het hebben voldaan aan de verplichtingen in verband met
de grensoverschrijding (art. 8, eerste lid, aanhef,
Vw)
Inachtneming van het bij en krachtens de
Vreemdelingenwet bepaalde (art. 8, eerste lid, onder a,
Vw)
Het beschikken over voldoende middelen van bestaan
(art. 8, eerste lid, onder b, Vw)
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Algemeen
Middelen van bestaan uit arbeid

Bijzondere categorieën
Het stellen van zekerheid in verband met het verblijf

in de vrije termijn
Restitutie van garantiesommen en teruggave van passage-
biljetten langs diplomatieke weg

Gevaar voor de openbare rust, de openbare orde of de
nationale veiligheid (art. 8, eerste lid, onder c, Vw)

De duur van de vrije termijn

Algemeen
Duur van de vrije termijn bij een beoogd verblijf van

ten hoogste drie maanden

Duur van de vrije termijn bij een beoogd verblijf van
langer dan drie maanden
Berekening van de termijn van drie maanden (art. 46,
tweede lid, Vb)

Werkzoekende EEG-onderdanen (art. 46, eerste lid,
onder d, Vb)

Werknemers op boorplatformen op het Nederlands deel van
het continentale plat

Faciliteiten voor gezagvoerders en bemanningsleden
van zeeschepen en voor transitpassagiers van vlieg-
tuigen en zeeschepen

Transitvisa en reisvisa

Inleiding
Het visumvereiste

Afgifte van visa in het buitenland of aan de grens
Visumfaciliteiten verleend door het hoofd van plaatse-
lijke politie
Soorten van visa

Visa geldig voor het Benelux-gebied
Gelimiteerde visa

Visumverklaringen
Invitatievisa voor Oost-Europeanen
Visa met verplichting tot aanmelding
Visa de courtoisie

Geldigheidsduur van visa
Algemeen
Geldigheidsduur van transitvisa (voor één, twee of
meer reizen)
Geldigheidsduur van transitvisa met recht van opont-
houd

Geldigheidsduur van reisvisa (voor één of meer reizen)
Vooronderzoek door het hoofd van plaatselijke politie
in verband met visumaanvragen vanuit het buitenland
Wijziging van reisvisa
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2.6.6
2.6.6.1
2.6.6.2
2.6.6.3

2.6.6.4

2.6.7

2.6.8
2.6.9
2.6.10

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.7

3.7.1
3.7.2
3.8

3.9

4

4.1
4.2

Verlenging van reisvisa, verleend voor één reis
Algemeen
Bijzondere categorieën
Zelfstandige verlenging van reisvisa, verleend voor
één reis, door het hoofd van plaatselijke politie
Verlenging van het verblijf van houders van een
transitvisum
Categorieën van vreemdelingen van wie het reisvisum
niet mag worden geldig gemaakt voor meer reizen of
verlengd zonder voorafgaande machtiging van de Visa-
dienst: gedragslijn indien machtiging vereist is
Annulering van transitvisa en reisvisa
Kosten van visumfaciliteiten
Verrekening van visumgelden

De machtiging tot voorlopig verblijf Cm.v.v.)

Inleiding

Vrijstelling van het m.v.v.-vereiste

M.v.v. en vergunning tot verblijf

Machtiging door de Visadienst tot afgifte van een
m.v.v.

Advies omtrent de m.v.v.-aanvraag: procedure

Gevallen waarin het hoofd van plaatselijke politie ge-
machtigd is om aan de Visadienst te adviseren omtrent
de m.v.v.-aanvraag

Positief advies omtrent de m.v.v.-aanvraag door het
hoofd van plaatselijke politie
Uitzonderingen op de gevallen, waarin het hoofd van
plaatselijke politie gemachtigd is positief te advise-
ren omtrent de m.v.v.-aanvraag
Voorwaarden waaronder een positief advies wordt gege-
ven omtrent de m.v.v.-aanvraag
Negatief advies omtrent de m.v.v.-aanvraag door het
hoofd van plaatselijke politie
Ambtshalve advies door het hoofd van plaatselijke
politie
Positief advies
Negatief advies
Verzoek om een vergunning tot verblijf, ingediend
vanuit het buitenland: procedure
Gedragslijn, indien uit het onderzoek blijkt dat de
vreemdeling verblijf wil kiezen in een andere gemeente

verblijf, de
als vluchte-

Inleiding
Het indienen van verzoeken
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4.2.1
4.2.2
4.2.3

4.2.4

4.3

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.4

5

5.1-5.6

5.1

5.1.1
5.1.2

5.1.3
5.1.4

5.2

5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.2.4

5.2.5
5.2.5.1
5.2.5.2
5.2.5.3

5.2.5.4

5.2.5.5

5.2.5.6

5.3

Indiening bij het hoofd van plaatselijke politie
Ontvankelijkheidsvereisten
Verzoeken die niet voldoen aan de ontvankelijkheids-
vereisten

Voorgeschreven formulieren

Het in behandeling nemen van verzoeken

Het verzoek is ingediend bij formulier (in tweevoud)
Het verzoek is ingediend bij brief

Het vragen van gegevens aan de vrHemdeling (art. 58 Vb)
Toestemming om hangende de beslissing op het verzoek

in Nederland te verblijven

Beslissing op het verzoek
Vertrek van de vreemdeling naar eHn andere gemeente
hangende de beslissing op het verzoek

Behandeling van een ontvankelijk verzoek om verlening
van een vergunning tot verblijf, niet in persoon in-

gediend

De vergunning tot verblijf

Hoofdpunten bij verlening of weigE~ring van een
vergunning tot verblijf

De algemene uitgangspunten van tOE~latingsbeleid

Restrictief toelatingsbeleid
Bijzondere regelingen op grond val1 internationale
overeenkomsten

Toelating op grond van een wezenltjk Nederlands belang
Toelating op grond van klemmende redenen van humanitaire
aard

Voldoende middelen van bestaan

Inleiding
Maatstaf voor voldoende middelen van bestaan

Uitkeringen krachtens de Algemene Bijstandswet; geen
voldoende middelen van bestaan

Beleid ten aanzien van vreemdelingen die een werkloos-
heids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering genieten
Voorschriften tot het stellen van zekerheid

Inleiding
Garantstelling (art. 48, eerste ltd, onder b, en 51 Vb)
Het deponeren van een passagebiljE~t (art. 48, tweede
lid, Vb)

Het deponeren van een waarborgsom (art. 48, eerste

lid, onder a, Vb)

Het sluiten van een ziektekostenvHrzekering (art. 48,
eerste lid, onder c, Vb)

Het wijzigen of opheffen van een voorschrift tot het
stellen van zekerheid

Beleid ten aanzien van de openbarE~ rust, de openbare
orde of de nationale veiligheid
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5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.3.1
5.3.3.2
5.3.3.3
5.3.3.4
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7

5.4

5.5

5.6

5.6.1
5.6.2

5.6.2.1

5.6.2.2

5.6.2.3

5.6.3

5.6.3.1

5.6.3.2

5.6.3.3

5.7

5.7.1
5.7.2
5.7.3

5.7.4

5.8

5.8.1

Inleiding
Antecedentenverklaring

Vreemdelingen die een strafbaar feit hebben begaan

Algemeen
Weigering van toelating

Ontzegging van voortgezet verblijf
vervallen

Overtreding van vreemdelingenvoorschriften
Gevaar voor de volksgezondheid

Ongewenste politieke activiteit
Voorschriften in het belang van de openbare rust, de

openbare orde of de nationale veiligheid (art. 11,
tweede lid, Vw)

Beperking waaronder de vergunning tot verblijf kan
worden verleend (art. 11, tweede lid, Vw)

Duur waarvoor de vergunning tot verblijf word verleend
(art. 24, eerste en derde lid, VV)

Bevoegdheid tot het verlenen of weigeren van de ver-
gunning tot verblijf (art. 11 Vw en 19, 20 en 23 VV)

Inleiding
Bevoegdheid tot verlening van een vergunning tot ver-

blijf (art. 19 VV)
Houders van een geldige machtiging tot voorlopig ver-

blijf (art. 19, eerste lid, onder a, VV)
Vreemdelingen die voor een verblijf van langer dan
drie maanden niet in het bezit behoeven te zijn van
een m.v.v. (art. 19, eerste lid, onder b, VV)

Vreemdelingen aan wie het hoofd van plaatselijke

politie ontheffing verleend van het m.v.v.-vereiste
(art. 19, eerste lid, onder c, VV)
Bevoegdheid tot weigering van de vergunning tot ver-
blijf (art. 20, eerste en derde lid, VV)

Bevoegdheid van het hoofd van plaatselijke politie tot
weigering van de vergunning tot verblijf
Gevallen waarin het hoofd van plaatselijke politie

een bijzondere aanwijzing moet vragen
Weigering van de vergunning tot verblijf bij ontbreken
van de vereiste m.v.v.

Wijziging of opheffing van de beperking waaronder de
vergunning is verleend

Gronden voor wijziging of opheffing van de beperking

Bevoegdheid tot wijziging of opheffing van de beperking
Bevoegdheid om wijziging of opheffing van de beperking
te weigeren
Wijziging of opheffing van de beperking en verlenging
van de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf

Verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning
tot verblijf

Gronden voor (weigering van) verlenging van de geldig-
heidsduur

Vc Suppl. 6 (september 1991)
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5.8.2

5.8.3

5.8.4

5.8.5

5.8.6

5.8.7

5.9
5.9.1

5.9.2

5.9.3

6

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.3.1
6.1.3.2

6.1.3.3

6.1.4

6.2
6.2.1

6.2.2

6.3

6

Bevoegdheid om de geldigheidsduur van de
tot verblijf te verlengen (art. 21 en 23
Bevoegdheid tot weigering van verlenging
geldigheidsduur (art. 22 en 23 VV)
Verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning
tot verblijf onder wijziging of opheffing van de be-
perking waaronder deze is verleend
Een verzoek om verlenging van de geldigheidsduur van
de vergunning tot verblijf, ingediend na het verstrij-
ken daarvan

Termijn waarmee de geldigheidsduur van de vergunning
tot verblijf wordt verlengd (art. 24, tweede en derde
lid, VV)
Vreemdelingen die sinds het bereiken van de dertien-
jarige leeftijd vijf jaar hoofdverblijf in Nederland
hebben

vergunning
VV)
van de

Intrekking van de vergunning tot verblijf
Gronden voor intrekking van de vergunning tot verblijf
(art. 12 Vw)

Bevoegdheid tot intrekking van de vergunning tot ver-
blijf (art. 22 en 23 VV)
Vertrek naar het buitenland

De vergunning tot vestiging

Verlening of weigering van de vergunning tot vestiging
Aanspraak op een vergunning tot vestiging
Hoofdverblijf
Gronden voor weigering van de vergunning tot vestiging
(art. 13, derde lid, Vw)
Algemeen
Het is niet redelijkerwijs gewaarborgd dat de vreemde-
ling duurzaam kan beschikken over voldoende middelen
van bestaan

Ernstige inbreuk op de openbare rust, de openbare orde
of de nationale veiligheid
Bevoegdheid tot verlening of weigering van de vergun-
ning tot vestiging (art. 13, eerste lid, Vw)

Intrekking van de vergunning tot vestiging
Gronden voor intrekking van de vergunning tot vestiging
(art. 14 Vw)

Bevoegdheid tot intrekking van de vergunning tot ves-
tiging (art. 13, eerste lid, Vw)

Het van rechtswege vervallen van de vergunning tot
vestiging (art. 14, tweede lid, Vw)
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7

8

8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.3

8.4

9

9.1

9.1.1

9.1.2
9.1.3

9.1.3.1
9.1.3.2
9.1.3.3

9.1.3.4

9.1.3.5

9.1.3.6

9.2
9.2.1

9.2.1.1
9.2.1.2
9.2.1.3

6a.

De~Q_elating als vluchteling (art. 15 Vw)

Het verblijfsrecht krachtens art. 10. tweede lid. Vw

Inleiding

Verkrijging van het verblijfsrecht krachtens art. 10,
tweede lid, Vw

De echtgenoot of echtgenote en de kinderen beneden de
leeftijd van achttien jaar als bedoeld in art. 47,
eerste lid, Vb

De echtgenoot of echtgenote, als bedoeld in art. 24a,
eerste lid, onder a, VV

In Nederland geboren kinderen als bedoeld in art. 24a,
eerste lid, onder b, VV

Verlies van het verblijfsrecht krachtens art. 10,
tweede lid, Vw

Verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling na ver-
lies van het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede
lid, Vw

Kennisgeving van beschikkingen: uitreiking en inhouding
van identiteitspapieren

Algemene regels (art. 16 Vw jO art. 53 Vb; 29 en 33,
eerste lid, VV)

Schriftelijke kennisgeving door het hoofd van plaatse-
lijke politie zo mogelijk aan de vreemdeling in persoon
Beschikkingen in overeenstemming met een verzoek
Beschikkingen niet in overeenstemming met een door de
vreemdeling ingediend verzoek
Schriftelijke, gemotiveerde beschikking
Beschikkingen gegeven door de Minister van Justitie
Uitreiking in persoon of toezending bij aangetekende
brief
Uitreiking van een identiteitspapier; het stellen van
een aantekening omtrent het verblijfsrecht daarin
Inhouding van het identiteitspapier; doorhaling van
aantekening daarin
Opneming van de signalering 'ovp in verband met uitrei-
king van de beschikking' of 'verblijfstitel
ingetrokken'

Beschikkingen betreffende de vergunning tot verblijf
Verlening van de vergunning tot verblijf, verlenging
van de geldigheidsduur daarvan in overeenstemming met
het verzoek

Uitgangspunt
Uitzonderingen
Uitreiking van een verblijfsdocument (bijl. 5 d VV);
(art. 31, eerste lid, VV)
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9.2.1.4

9.2.2

9.2.2.1

I

Aantekeningen in het stempel of het afzonderlijke ver-
blijfsdocument
Verlening van een vergunning tot verblijf en verlenging
van de geldigheidsduur daarvan in afwijking van het
verzoek

Verlening van een vergunning tot verblijf en verlenging
van geldigheidsduur daarvan voor een kortere duur dan
de gevraagde

Vc Suppl. 5 (april 1991)
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9.2.2.2

9.2.2.3

9.2.2.4

9.2.3

9.2.4
9.2.5

9.2.6

9.2.7
9.2.8

9.2.9

9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.4

9.5
9.5.1
9.5.2
9.5.3

9.6

9.7

10

10.1
10.2

10.3

10.4
10.5

8

Verlening van een vergunning tot verblijf voor een ander
doel dan het gevraagde
Verlening van een vergunning tot verblijf waaraan een
voorschrift wordt verbonden tot het stellen van zeker
heid

Verlening van een vergunning tot verblijf waaraan een
voorschrift wordt verbonden in het belang van de open
bare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid
Inwilliging van verzoeken om een vergunning tot verblijf
ingediend vanuit het buitenland
Weigering van een vergunning tot verblijf
Weigering van verlenging van de geldigheidsduur van de
vergunning tot verblijf
Wijziging of opheffing van de beperking waaronder de
vergunning tot verblijf is verleend
Weigering van wijziging of opheffing van de beperking
Wijziging of opheffing van een voorschrift tot het stel
len van zekerheid c.q. weigering daarvan
Intrekking van de vergunning tot verblijf

Beschikkingen betreffende de vergunning tot
Verlening van een vergunning tot vestiging
Weigering van de vergunning tot vestiging
Intrekking van de vergunning tot vestiging

vestiging

Inhouding van het identiteitspapier bij het van rechts
wege vervallen van de vergunning tot vestiging

Beschikkingen betreffende de toelating als
Verlening van toelating als vluchteling
Weigering van toelating als vluchteling
Intrekking van toelating als vluchteling

vluchteling

Uitreiking van een identiteitspapier bij verkrijging van
het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw

Inhouding van het identiteitspapier bj verlies van het
verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw

Visa voor terugkeer

Algemeen
Vreemdelingen die in Nederland zijn toegelaten voor
langer dan drie maanden
Vreemdelingen aan wie het is toegestaan om in Nederland
een (definitieve) beslissing over hun verblijf af te
wachten

Voorwaarden voor verkrijging van een visum voor terugkeer
Kosten van het terugkeervisum

Vc Suppl. 7 (december 1992)


