Kennisgeving beschikkingen

Kennisgeving van beschikkingen; uitreiking en
inhouding van verblijfsdocumenten

10

a

A4110.1 .l

VoornaarnsÍe wijzigingen
Met de inwerkingtreding van de Wet op de identificatieplicht worden in art. 54 Vb de
documentein aangewezen waarover een vreemdeling dient te beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie. De term identiteitsdocument is daarom gewijzigd in een document ter vaststelling van de identiteit,
nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling; kortweg 'verblijfsdocument' genoemd. Iedere vreemdeling die beschikt over een (voorwaardelijke) vergunning tot verblijf, toelating als vluchteling, vergunning tot vestiging of een vergunning tot verblijf voor onbepaalde duur ex art. 10, tweede lid, Vw, krijgt een
verblijfsdocument (zie bijlagen 5a, 5b, 5c, 5d, 5e en 5f W, modellen D81). Er worden
geen vergunningen tot verblijf meer gestempeld in het document voor grensoverschrijding van de vreemdeling. Aantekeningen in het document voor grensoverschrijding betreffen slechts aantekeningen zoals bedoeld in de artt. 75 en 76 Vb.

Vanaf 1 september 1994 worden de voorgeschreven aantekeningen van art. 39, eerste,
tweede en derde lid, W en art. 43 W met behulp van een daartoe bestemde sticker in
het document van grensoverschrijding aangebracht (zie TBV 199419). Het gaat hierbij
om de aantekeningen betreffende:
- het voldoen aan een verplichting tot aanmelding (bij werkzoekende zeelieden aangevuld liiet een uiterste verblijfsdatum);
- het verlenen van toestemming om in Nederland te verblijven, hangende de beslissing op een ingediende aanvraag om het verlenen - of het verlengen van de geldigh4dsduu.r - van een vergunning tot verblijf, danwel om het verlenen van een vergunning tot vestiging;
- het verlenen van ontheffing van een verplichting tot wekelijkse aanmelding.
10.1

a

Algemene regels (art. 3:41 en 3:43 Awb, art. 16, eerste lid, aanhef
en onder d, Vw j0 art. 53 Vb en art. 29 en 33, eerste lid, VV)

In dit onder~deel10 worden de algemene regels behandeld voor de kennisgeving van
beschikkingen, met name betreffende de vergunning tot verblijf, de voorwaardelijke
vergunning tot verblijf (W), de vergunning tot vestiging en de toelating als vluchteling. De Heczhtseenheidskamer van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage
heeft in een uitspraak op 24 oktober 1996 aangegeven dat de termijn voor het indienen van een beroep- of bezwaarschrift aanvangt met ingang van de dag na die waarop
het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. De beslissing wordt
bekendgemaakt door toezending of uitreiking aan degenen tot wie zij is gericht. In het
bestuursreclit is algemeen aanvaard dat toezending van een beslissing aan de
gemachtigde van een belanghebbende geldt als bekendmaking in de zin van de Awb.
Kennisgeving van de beschikking

10.1.1

De hoofdregel is dat een beschikking in zowel asielzaken als reguliere zaken aan de
belanghebbende wordt toegezonden; zulks is in overeenstemming met het gestelde in
art. 3:41 Awb.
Voor de uitzonderingen zie hierna onder 11.
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I. Bij de toezending dienen de volgende situaties te worden onderscheiden:

a. Er is een raadsman of gemachtigde, die de belangen van de vreemdeling behartigt
Aan de raadsman of gemachtigde van de vreemdeling wordt een schriftelijke, gemotiveerde beschikking toegezonden. In deze beschikking is een clausule opgenomen
omtrent de mogelijkheid om daartegen bezwaar of administratief beroep bij de minister van Justitie - indien het een beschikking in eerste aanleg betreft - dan wel beroep
bij de rechtbank 's-Gravenhage in te stellen.
De korpschef ontvangt, in de gevallen waarin de beschikking door de IND is gemaakt,
een afschrift van de beschikking ten behoeve van zijn administratie en voor het
nemen van verdere actie: het regelen van het verblijf dan wel het regelen van het vertrek van de vreemdeling (zie ook 10.1.2 en 10.1.3.2).
Daarnaast wordt een afschrift gezonden aan degene die uitgenodigd was om ter zitting van een hoorcommissie zijn zienswijze naar voren te brengen.
b. Er is géén raadsman of gemachtigde bekend
In deze gevallen geldt verzending van de schriftelijke, gemotiveerde beschikking naar
het adres - zoals blijkt uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op het moment
van verzending - van de vreemdeling als bekendmaking van de beschikking. In deze
beschikking is een (Nederlandstalige) clausule opgenomen omtrent de mogelijkheid
om daartegen bezwaar of administratief beroep bij de minister van Justitie - indien
het een beschikking in eerste aanleg betreft - dan wel beroep bij de rechtbank 's-Gravenhage in te stellen. Bij de beschikking moet tevens de desbetreffende meertalige
folder (model D51-A of D51-B) worden gevoegd.
Bij minderjarige vreemdelingen geldt het adres van de wettelijk vertegenwoordiger.
Blijkt de vreemdeling niet of niet meer op het in de GBA vermelde adres te wonen, en
heeft hij verzuimd een ander adres door te geven, dan geldt de verzending aan het
laatst bekende GBA-adres als rechtsgeldige bekendmaking.
Indien de vreemdeling een adres in het buitenland heeft, kan de beschikking, via het
ministerie van Justitie, door tussenkomst van de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging aldaar worden toegezonden of uitgereikt.
11. Gevallen waarin de beschikking wordt uitgereikt

a. Uitzonderingen op de hoofdregel dat een beschikking wordt toegezonden, worden
gemaakt in de volgende gevallen:
1. de vreemdeling zit in vreemdelingenbewaring;
2. de vreemdeling wordt ongewenst verklaard;
3. de vreemdeling verblijft in een Aanmeldcentrum, en de asielaanvraag wordt binnen 24 uur niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond verklaard;
4. de vreemdeling verblijft in de centrale opvang voor asielzoekers en op de asielaanvraag wordt in eerste aanleg geheel of gedeeltelijk afwijzend beslist;
5. de aanvraag wordt in eerste aanleg niet ingewilligd (volledige afwijzing) en de
beslissing op het in te dienen bezwaarschrift mag niet in Nederland worden afgewacht.
Toelichting:
ad 1 In dit geval dient overeenkomstig het bepaalde in A713.4.6 de grondslag van de
inbewaringstelling bij beschikking te worden gewijzigd. Derhalve moeten
beide beschikkingen tegelijkertijd aan betrokkene worden uitgereikt.
ad 2 Ongewenstverklaring heeft een ingrijpend karakter, gelet op de onmiddellijk
intredende strafbaarheid (art. 197 Sr); derhalve zal uitreiking in persoon in die
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ad 3
ad 4

A4/10.1.2

gevallen plaatsvinden (zie ook A516.3.2 voor die gevallen dat uitreiking niet in
persoon kan plaatsvinden).
Gelet op het bijzondere karakter van deze procedure, en de aan de beschikking
klevende gevolgen voor de vreemdeling dient uitreiking in persoon plaats te
vinden.
De uitreiking vindt om praktische redenen plaats ongeacht het feit of betrokkene een raadsman of gemachtigde heeft. Zie ook het bepaalde in B719.2 en
13.8.

ad 5

Bij de beschikking is dan aangegeven dat de betrokkene vreemdeling Nederland onmiddellijk dient te verlaten, dan wel er wordt een vrijheidsbeperkende
of -ontnemende maatregel opgelegd.

Werkwijze
In deze uitzonderlijke gevallen zendt de Minister van Justitie van een door hem gegeven beschikking alle drie exemplaren aan de korpschef met het verzoek de originele
beschikking zo mogelijk in persoon uit te reiken. De Minister van Justitie vermeldt in
de aanbiedingsbrief aan de korpschef de naam en adresgegevens van de raadsman of
gemachtigde van belanghebbende en verzoekt de korpschef terstond na uitreiking in
persoon een kopie van de beschikking aan deze raadsman of gemachtigde het tweede
exemplaar van de beschikking toe te zenden onder vermelding van de datum van uitreiking van het origineel.
Van toezending van een afschrift wordt afgezien indien geen raadsman of bijzonder
gemachtigde bekend is.
Ten slotte verzoekt de Minister de korpschef het voorblad van de originele beschikking retour i-e zenden onder vermelding van de datum en wijze van uitreiking en de
datum van toezending van de informatiekopie aan de raadsman of gemachtigde van
betrokkene.
Het derde exemplaar van de beschikking is bestemd voor de administratie van de
korpschef.

b. Uitreiking in persoon is niet mogelijk
Een beschikking die niet aan de vreemdeling in persoon kan worden uitgereikt wordt
bij aangetekende brief verzonden aan zijn laatst bekende (GBA-)adres. Ook in dit
geval worden de Minister en de raadsman of gemachtigde van de uitreiking op de
hoogte gesteld (zie ook hoofdstuk B7 onder 9.2, alsook onder 13.8 indien de beschikking niet aan1 de wettelijk vertegenwoordiger kan worden uitgereikt).

Beschikkingenvolledig in overeenstemming met een aanvraag

10.1.2

Wordt een beschikking gegeven, waarbij aan de vreemdeling (voortgezet) verblijf
wordt toegestaan, volledig in overeenstemming met een door hem ingediende aanvraag, dan wordt de vreemdeling door de korpschef - nadat deze de beschikking in
afschrift heeft ontvangen - opgeroepen voor het stellen van aantekeningen in het reisdocument dan wel het uitreiken van een verblijfsdocument (art. 53 Vb).
In de gevallen waarin de korpschef bevoegd is tot inwilliging, wordt volstaan met de
uitreiking van een afzonderlijkverblijfsdocument als bedoeld in de bijlagen 5a, b, c, d,
e of f W (zie voor de modellen hiervan D80: doc. A, B, D, E, F).
Op deze wijze wordt de vreemdeling in het bezit gesteld van een identiteitsbewijs dat
hij verplicht is desgevraagd te tonen aan een ambtenaar belast met de grensbewaking
of het toezicht op vreemdelingen (art. 64 Vb; zie A5).
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De vreemdeling is verplicht desgevorderd een goed gelijkende pasfoto ter beschikking
te stellen (art. 65 Vb).
Verblijfsdocumenten (bijlagen 5 a, b, d, e, f W) worden in beginsel alleen in persoon
aan de vreemdeling uitgereikt, tegen afgifte van een ontvangstbewijs (model D22), en
derhalve alleen bij wijze van uitzondering over de post toegezonden.
Kinderen worden in beginsel eerst bij het bereiken van de twaalfjarige leeftijd in het
bezit gesteld van een verblijfsdocument (zie 10.2.1.3 onder b).
Bij de uitreiking van het verblijfsdocument dient de vreemdeling tevens in het bezit te
worden gesteld van de 'Mededeling omtrent rechten en plichten van de houder van
een vreemdelingendocument' (model D32). Deze mededeling is in meerdere talen
beschikbaar.
10.1.3

Beschikkingen niet in overeenstemming met een door de
vreemdeling ingediende aanvraag

Van een beschikking niet gegeven in overeenstemming met een door de vreemdeling
ingediende aanvraag is sprake, indien:
- aan de vreemdeling wel (voortgezet) verblijf wordt toegestaan, maar gedeeltelijk
van zijn aanvraag wordt afgeweken (de vergunning tot verblijf wordt bijvoorbeeld
verleend voor een kortere duur of ander doel dan gevraagd);
- een door de vreemdeling ingediende aanvraag wordt afgewezen;
- de vreemdeling een voorwaardelijke vergunning tot verblijf wordt verleend;
- een aan de vreemdeling verleende verblijfstitel wordt ingetrokken.
Voor wat betreft de wijze van kennisgeving van de mededeling dat uitzetting niet achterwege zal blijven, zie ook A614.2.2.
10.1.3.1
Uitreiking in persoon
In de hiervoor onder 10.1.1 sub 11 genoemde gevallen waarin de beschikking in persoon wordt uitgereikt, dient als volgt te worden gehandeld.
De minister van Justitie zendt van een door hem gegeven beschikking 2 exemplaren
toe aan de korpschef en - voor zover toepasselijk - een kopie van de beschikking aan
de belanghebbenden. De originele beschikking moet zo mogelijk in persoon worden
uitgereikt. Op de bijlage van de originele beschikking wordt vermeld op welke datum
de beschikking in persoon is uitgereikt. Deze bijlage dient door de korpschef ingevuld
naar de IND te worden teruggezonden. Het tweede exemplaar is bestemd voor de
administratie van de korpschef.

Een beschikking die niet aan de vreemdeling in persoon kan worden uitgereikt, wordt
bij aangetekende brief verzonden aan zijn laatst bekende (GBA-)adres (zie ook B719.2,
alsook 13.8 indien de beschikking niet aan de wettelijke vertegenwoordiger kan worden uitgereikt).
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A4110.1.3

Uitreiking van een identiteitspapier; het stellen van een aantekening
omtrent het uerblijfsrecht daarin

10.1.3.2

Indien bij tle beschikking (voortgezet) verblijf wordt toegestaan, wordt d e vreemdeling in het bezit gesteld van een verblijfsdocument (zie 10.1 .Z).

Inliouding van het verblijj~document;aantekening o p de sticker uoor
uerblijfsaantekeningen

10.1.3.3

Bij niet-inwilliging van een aanvraag om:
verlening van een vergunning tot verblijf;
- verlenging van d e geldigheidsduur van een vergunning tot verblijf;
- verlening van een vergunning tot vestiging,
wordt o p een in het document voor grensoverschrijding gestelde aantekening
omtrent indiening van d e aanvraag (sticker, model D12-l), d e aantekening 'vervallen'
geplaatst o p het gedeelte van d e sticker zonder laminaat.
De aantekening 'vervallen' o p d e sticker moet worden gedateerd en geparafeerd (art.
38, tweede lid, VV).
-

e

Bij niet-inwilliging van een aanvraag om toelating als vluchteling wordt gecri aantekening in het document voor grensoverschrijding gesteld, maar dient d e aantekening o p
een afzonderlijk inlegvel (model D12-2; zie ook B713.7) te worden gesteld. Art 38,
derde lid, VV is van toepassing.
Bij ontzegging van verder verblijf aan d e vreemdeling wordt het verblijfsdocument
ingehouden d a n wel o p d e sticker in het document voor grensoverschrijding d e aantekening 'vc:wallen' geplaatst. Art. 38, derde lid W is van toepassing.

Stelt d e vreemdeling bezwaar in bij d e Minister van Justitie tegen een beschikking
waarbij h e m verder verblijf wordt ontzegd, d a n wordt het verblijfsdocument niet
ingehouden indien d e uitzetting achterwege blijft. In dat geval wordt in het document
voor grensoverschrijding een aantekening gesteld, luidende: 'bezwaar of administratief beroep ingediend .............. (datum)' (art. 45, derde lid, W; art. 30, tweede lid, W is
van toepassing).
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A4110.2.1

10.2

Beschikkingen betreffende de vergunning tot verblijf en de wtv

10.2.1

Verlening van de vergunning tot verblijf en de wtv, verlenging van
de geldigheidsduur daarvan in overeenstemming met de aanvraag

Zie voor de toepasselijke algemene regels 10.1.2. Voor de bevoegdheidsverdeling zie
paragraaf ii4 16.
10.2.1.1
Uitgangspunt
Houders víin een vergunning tot verblijf worden in het bezit gesteld van een verblijfsdocument volgens de bijlage 5d W. Bij de verlenging van de geldigheidsduur van een
vergunning tot verblijf krijgt de vreemdeling een nieuw verblijfsdocument uitgereikt
(art. 31, eerste lid, VV). Op het verblijfsdocument staat de beperking aangegeven
welke aan tie vergunning tot verblijf is gesteld. In deel B van deze circulaire wordt voor
de daar behandelde categorieën vreemdelingen aangegeven onder welke beperking
de vergunning tot verblijf wordt verleend.
Houders van een vvtv worden in het bezit gesteld van een verblijfsdocument volgens
de bijdrage 5f W. Bij de eerste verlening is dat een document voorzien van de code F l .
Bij de eerste verlenging wordt het document voorzien van de code F2 en bij de tweede
verlenging van de code F3.

De geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf, de vvtv en de termijn waarmee
deze worden verlengd, is steeds ten minste een maand korter dan de termijn gedurende welke de vreemdeling op grond van zijn document voor grensoverschrijding kan
terugkeren naar het land door welks autoriteiten het document is afgegeven (art. 24,
derde lid, \[V). Rekening wordt dus gehouden met de geldigheidsduur van het document voor ìgrensoverschrijding en het eventueel daarin gestelde (buitenlandse) visum
voor terugkeer.
10.2.1.2
Uitzonderingen
In de volgende gevallen wordt geen rekening gehouden met de geldigheidsduur van
het document voor grensoverschrijding:
a. bij de houder van een buitenlands vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort,
indien de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf langer is dan de termijn
waarbinnen hij op grond van dat paspoort kan terugkeren naar het land waar hem
voordien verblijf was toegestaan;
b. bij de in Nederland gevestigde houder van een Nederlands vreemdelingen- of
vluchtelingenpaspoort, ongeacht de geldigheidsduur van het reispapier.
s
Deze vrelemdelingen mogen niet worden verplicht om een ~ e d e r l a n d vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort aan te vragen danwel de geldigheidsduur daarvan te
doen verlengen. Met het oog op het maken van reizen naar het buitenland zullen
vreemdelingen als hier bedoeld er echter wel belang bij kunnen hebben om er voor
zorg te dragen dat zij in het bezit zijn van een geldig vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort. In voorkomende gevallen moet de vreemdeling hierop worden gewezen.

Voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie of van een van de overige partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte: zie R4.

Vergunning tot verblijf geldig voor de inwonende kinderen beneden de
12 jaar
Kinderen beneden de 12 jaar die inwonen bij één van hun ouders aan wie een vergunning tot verblijf o f w t v is verleend, worden in beginsel niet zelf in het bezit gesteld van
10.2.1.3
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een verblijfsdocument. Op deze kinderen zelf rust geen identificatieplicht (artt. 54 Vb
j" 31, vierde en vijfde lid, VV). Deze kinderen worden begrepen in de vergunning tot
verblijf of w t v van één van de ouders bij wie zij inwonen. Een aantekening daaromtrent wordt opgenomen op het verblijfsdocument van één van de ouders (bijlage 5d,
5e of 5f VV).
Deze aantekening wordt opgenomen, onmiddellijk bij verlening van een vergunning
tot verblijf of van een w t v aan een vreemdeling wiens aanvraag mede betrekking heeft
op de bij hem inwonende kinderen beneden de 12 jaar. Wordt naderhand een aanvraag gedaan om de vergunning tevens voor deze kinderen geldig te maken, dan dient
bij inwilliging van deze aanvraag een nieuw verblijfsdocument met deze aantekening
uitgereikt te worden.
In beginsel wordt volstaan met het plaatsen van de aantekening op het verblijfsdocument van één van de ouders die houder is van een (voorwaardelijke) vergunning tot
verblijf. Indien de betrokkene daar echter belang bij heeft - met name voor het maken
van reizen naar het buitenland - kan de aantekening ook worden opgenomen op het
verblijfsdocument van de andere ouder die houder is van een (voorwaardelijke) vergunning tot verblijf.
In bepaalde gevallen worden kinderen beneden de 12 jaar wel zelf in het bezit gesteld
van een verblijfsvergunning, bijvoorbeeld indien:
- zij niet bij één van hun ouders wonen;
- zij daar naar het oordeel van dc korpschef een redelijk belang bij hebben (art. 33
vierde lid, VV), bijvoorbeeld voor het maken van reizen naar het buitenland (mits
op aanvraag of met instemming van hun wettelijke vertegenwoordiger).

Verlenen van een vergunning tot verblijf waaraan een voorsclzrifl
wordt verbonden tot het stellen van zekerheid
Zie voor de toepasselijke regels 10.1.2.
Voor de schriftelijk gemotiveerde kennisgeving van de beschikking wordt gebruik
gemaakt van formulier D25.

10.2.1.4

Indien een voorschrift aan de vergunning wordt verbonden op grond van vaststaand
beleid (zoals de garantverklaring verplicht is bij verblijf voor bepaalde doelen en de
ziektekostenverzekering die in de regel aan alle vergunningen tot verblijf is verbonden) is er sprake van verlening danwel verlenging in overeenstemming met de aanvraag. Voor de overige gevallen zie 10.2.2.3.
Vanaf 1 juli 1998 kan een vreemdeling geen ziektekostenverzekering afsluiten zolang
hij niet in bezit is van een vergunning tot verblijf. Dit betekent dat de controle op het
afsluiten van een ziektekostenverzekering pas na het verlenen van de vergunning tot
verblijf kan plaatsvinden. Indien achteraf blijkt dat niet aan het voorschrift wordt voldaan, dient de vergunning tot verblijf te worden ingetrokken. Het verdient aanbeveling de controle op het afsluiten van de ziektekostenverzekering zo mogelijk te laten
samenvallen met de afgifte van het verblijfsdocument.
10.2.2

Verlening van een vergunning tot verblijf of wtv en verlenging van
de geldigheidsduur daarvan in afwijking van de aanvraag

10.2.2.1
Voor een kortere duur dan de gevraagde
Zie voor de toepasselijke algemene regels 10.1.
Voor de schriftelijk gemotiveerde kennisgeving van de beschikking wordt gebruik
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gemaakt van formulier D23.
Een vergunning tot verblijf of w t v wordt afgegeven en de geldigheidsduur daarvan
verlengd op de wijze aangegeven in 10.2.1.
10.2.2.2 Voor een ander doel dan het gevraagde
Zie voor de toepasselijke algemene regels 10.1.3.

Voor de schriftelijk gemotiveerde kennisgeving van de beschikking wordt gebruik
gemaakt van formulier D24.
Een vergunning tot verblijf of w t v wordt afgegeven en de geldigheidsduur daarvan
verlengd op de wijze aangegeven in 10.2.1.

Verlening van een vergunning tot verblijf waaraan een voorschrift
wordt verbonden tot het stellen van zekerheid
Zie voor de toepasselijke algemene regels 10.1.3.
Voor de schriftelijk gemotiveerde kennisgeving van de beschikking wordt gebruik
gemaakt van formulier D25.
Een vergunning tot verblijf of w t v wordt afgegeven en de geldigheidsduur daarvan
verlengd op de wijze aangegeven in 10.2.1.

10.2.2.3

Verlening van een vergunning tot verblijf waaraan een voorschrift
wordt verbonden in het belang van de openbare rust, de openbare orde
of de nationale veiligheid
Zie voor de toepasselijke algemene regels 10.1.3.
Een vergunning tot verblijf of w t v wordt afgegeven en de geldigheidsduur daarvan
verlengd op de wijze aangegeven in 10.2.1.
10.2.2.4

10.2.3

Weigering van een vergunning tot verblijf of wtv

Zie voor de toepasselijke algemene regels 10.1.3.
Voor de schriftelijk gemotiveerde kennisgeving van d e beschikking wordt gebruik
gemaakt van model D28.
Zie voor in deze beschikking op te nemen overwegingen in 6 en de modellen D29.
10.2.4

Weigering van verlenging van de geldigheidsduur van de
vergunning tot verblijf of wtv

Zie voor de toepasselijke algemene regels 10.1.3.
Voor de schriftelijk gemotiveerde kennisgeving van de beschikking wordt gebruik
gemaakt van formulier D28.
10.2.5

Wijziging of opheffing van de beperking waaronder de vergunning
tot verblijf of wtv is verleend

Bij wijziging of opheffing van de beperking overeenkomstig een door de vreemdeling
ingediende aanvraag wordt een nieuw verblijfsdocument uitgereikt.
Het oude document wordt ingenomen.
10.2.6

Weigering van wijziging of opheffing van de beperking

Zie voor de toepasselijke algemene regels 10.1.3.
Van deze beschikking wordt niet afzonderlijk kennis gegeven indien tevens verlenging
van de gelcligheidsduur van de vergunning tot verblijf of w t v wordt geweigerd of de
vergunning wordt ingetrokken. In dat geval wordt bij beschikking tot weigering van de
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verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf, de w t v of tot intrekking daarvan tevens uitdrukkelijk de aanvraag om wijziging of opheffing van de
beperking afgewezen.
10.2.7

Wijziging of opheffing van een voorschrift tot het stellen van
zekerheid of weigering daawan

De vreemdeling wordt schriftelijk kennisgegeven van de inwilliging van de aanvraag
om wijziging of opheffing van het voorschrift tot het stellen van zekerheid.
Zie voor de bij niet-inwilliging van de aanvraag toepasselijke regels 10.1.3.
10.2.8

Intrekking van de vergunning tot verblijf of de wtv

De beschikking tot intrekking wordt conform de hoofdregel van 10.1 schriftelijk
bekendgemaakt aan de gemachtigde, indien er geen gemachtigde is aan de betrokkene. Een kopie van de beschikking wordt aan de vreemdelingendienst gestuurd met
een verzoek het verblijfsdocument in te nemen en eventuele andere documenten
voorzover hieraan door de intrekkingsbeslissing rechtskracht is komen te vervallen
(bijv. vreemdelingenpaspoorten zijn van rechtswege vervallen en kunnen worden
ingenomen). Voorzover nodig wordt tevens aan de vreemdelingendienst verzocht
hangende de procedure van betrokkene (over de intrekking van de w t v ) betrokkene in
het bezit te stellen van een W-document.
10.3

Beschikkingen betreffende de vergunning tot vestiging

10.3.1

Verlening van een vergunning tot vestiging

Zie voor de toepasselijke algemene regels 10.1.2.
Aan de vreemdeling wordt een verblijfsdocument (bijlage 5a W) uitgereikt.
Hierbij wordt tevens een inlegvel verstrekt (model D32).
Is de vreemdeling (EGIEER) houder van een verblijfskaart (bijlage 5e VV), dan wordt
hij bij de verlening van een vergunning tot vestiging in het bezit gesteld van een verblijfskaart (bijlage 5e VVI met daarop de aantekening 'Houder is tevens houder van
een vergunning tot vestigingl(zieook B415.2.3).
10.3.2

Weigering van de vergunning tot vestiging

Zie voor de toepasselijke algemene regels 10.1.3.
De korpschef moet een door hem afgegeven beschikking als volgt ondertekenen: de
Minister van Justitie, namens deze, de korpschef.
10.3.3

Intrekking van de vergunning tot vestiging

Zie voor de toepasselijke algemene regels 10.1.3.
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Beschikkingen betreffende de toelating als vluchteling

10.4.1

Verlening van toelating als vluchteling
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Zie voor de toepasselijke algemene regels 10.1.2.
Aan de vreemdeling wordt een verblijfsdocument (bijlage 5b VV) uitgereikt. Heeft de
toelating als vluchteling mede betrekking op inwonende kinderen beneden de leeftijd
van 12 jaar, dan wordt dit op het verblijfsdocument aangetekend.
Aan deze kinderen zelf wordt in beginsel pas een verblijfdocument uitgereikt bij het
bereiken vain de twaalfjarige leeftijd (art. 33, tweede lid, VV).
Deze kinderen kunnen echter wel in het bezit worden gesteld van een verblijfsdocument (bijlage 5b VV), indien zij daar een redelijk belang bij hebben, bijvoorbeeld voor
het maken van reizen naar het buitenland (mits op aanvraag of met instemming van
hun wettelijke vertegenwoordiger) (zie art. 33, vierde lid, VV).

Weigering van toelating als vluchteling

10.4.2

Zie voor de toepasselijke algemene regels 10.1.3.

Intrekking van toelating als vluchteling

10.4.3

Zie voor de toepasselijke algemene regels 10.1.3.
10.5

Inhouding van het verblijfsdocurnent bij verlies van het
verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw

Zie 9.5 voor het verlies van het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw.
Het verblijfsdocument (bijlage 5c VV) wordt ingehouden. Indien de vreemdeling een
aanvraag om verlening van een vergunning tot verblijf of een vergunning tot vestiging
heeft ingediend, waarop nog niet is beslist, dan wordt in het grensoverschrijdingsdocument een sticker aangebracht (model D12-1) waarop aangetekend wordt dat de
vreemdeling een aanvraag heeft ingediend om een vergunning tot verblijf c.q. tot vestiging (zie ook 6.2.3 en 7.2.3).
Indien de uitzetting van de vreemdeling hangende de beslissing op een door hem
ingediend bezwaar of administratief beroep achterwege blijft, wordt een aantekening
in het document voor grensoverschrijding of, bij ontbreken daarvan, een inlegblad
gesteld, luidende: 'bezwaar of administratief beroep ingediend .....(datum)'. Deze
aantekening wordt ook gesteld in het geval van een voor 1 maart 1994 ingesteld
beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien afwijzend
op het bezwaar of beroep is beslist, wordt deze aantekening doorgehaald (art. 45,
derde lid, 7JV).
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