
MINISTERIE VAN JUSTITIE

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken

en Grensbewaking

Opber~en achter Deel C. Vc

nr., 1334/E-633 TVG - A 270.
's-~avenhàge, 4 j~li 1973.

bijlage: 1 Aan: de heren hoofden van plaatselijke politie

(in gemeenten waar een (hoofd)coIT~1issaris of

(hoofd)inspecteur korpschef van politie is)

i.a.a. de heren Procureurs-Generaal, fgd.
Directeuren van Politie.

;--."
Onderwerp: verlening van verdergaande

bevoegdheden aan hoofden

van plaatselijke politie

1. Ver~ningen tot verblijf.

}let het oog op verdere vereenvoudiging van de administratieve

behandeling

voortvloeiende

om met ingang van 1 augustus 1973 - voorlopig bij

wijz~ van'proef-- namens mij vergunningen tot verblijf te

verlenen aan:

a. vreemdelingen die de ,nationaliteit bezitten van de

Vererii~de Staten van Amerika;

~

b. onderdanen van Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-

Afrika, ook in gevallen waarin dezen zonder machtiging

tot voorlopig verblijf zijn binnengekomen, terwijl er

nochtans grond voor het verlenen van een vergUnning tot

verblijf bestaat.

Bij het gebruik maken van deze bevoegdheid dienen genoemde

hoofden van plaatselijke politie zich er.uiteraard nauwlettend

van ,te overtuigen dat er geen aan het algemeen belang ontleende

gronden aanwezig zijn om de vergunning te weigeren. Met neEe

dient steeds vast te staan dat de vreemdeling over voldoende

middelen van bestaan zal kunnen beschikken (in dit verband

dient te worden nagegaan of de eventueel vereiste arbeids-

vergunning is of zai worden verleend) en moet het - mede op

- grond -

x) h et betreft hjer dus de hoofdcommissaris - of commissaris van politie
die korpschef is, dan wel - in de gemeenten waar een hoofdinspecteur of

inspecteur van politie korpschef is - de burgemeester
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grond van de doo:;:, betro'd:ene onderteJ:ende antecedentenverklaring

- aap~emelijk zijn dat het geen personen betreft die gevaar

h~lnnen opleveren voor de openbare orde, de openbare rust of

de nationale veiligheid. Bovendien illoetworden gelet op het

aanwezig zijn van voldoende garanties voor de eventuele betaling

van de terugreiskosten en het beschikken over voldoende woon-

ruimte. Bij twijfel omtrent de vre.ag of aan de genoellde voor-

waarden wordt voldaan, dient het desbetreffende verzoek om een

vergunning tot verblijf steeds aan het ministerie van Just~tie

te worden voorgelegd, waarna mijnerzijds op dat verzoek zal

worden beslist. Van elke verlening van een vergunning tot verblijf

op grond van het bepaalde in deze circulaire dient aan het

ministerie van Justitie kennis te worden gegeven door middel

van het inzenden van een formulier H-2-a. Naast de voorgeschreven

gegevens dient in de rechterbovenhoek van dit formulier te worden

vermeld:"Alg.macht.circ. d.d. 4 juli 1973, nr. 1334/E-633 TVG -

A- 27°".

2. Yi2.

Voorts verleen ik hie~bij aan de onder 1 bedoelde hoofden van

plaatselijke politie voorlopi~ de bevoegdheid om - eveneens

met ingang van 1 augustus 1973 en zulks gedeeltelijk met afwij-

king van het bepaalde in Deel H, onder 3, punt 12 van de Vreem-

delingencirculaire - zelfstandig visa te verlengen van:

a. onderdanen van Bulgarije, Cuba, Du~tse Democratische Republiek

(Oost-Duitsland), Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjecho-Slowa-

kije en de USSR(Rusland);

b. onderdanen van Indonesië.

Visumverlenging op deze basis mag echter slechts plaatsvinden

nadat het hoofd van plaatselijke politie zich er nauwkeurig

van overtuigd heeft dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. de vreemdeling moet kunnen aantonen dat hij er om bijzondere

redenen belang bij heeft langer in het Beneluxgebied te

verblijven dan de duur waarvoor het oorspronkelijke visum

geldig was;

2. de duur van de visUmverlenging en de duur waarvoor het oorspron-

kelijke visum voor verblijf geldig was mogen te samen niet

meer dan drie maanden bedragen;
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3. de terugkeer 'van de vreemdeling naar het land van herkomst

moet zijn gewaarborgd, d.w.z.

a. er dient een reisbiljet voorhanden te zijn,

voor de terugreis (dit reisbiljet wa~e tot

vertrek van de vreemdeling in te houden);

geldig

aan het

~

b. tussen de datur'l tot welke het visura verlengd wordt

en de uiterste datum waarop de terugkeer van de vreemde-

ling naar het land van herkomst nog kan plaatsvinden

dient een termijn van tenminste drie maanden te

liggen. Bij de bepaling van deze termijn dient niet

alleen gelet te worden op de geldigheidsduur van het

paspoort, doch ook op die van de in dat reisdocument

voorkomende terugkeervisa alsmede - zonodig - op het

bezit van doorreisvisa voor derde landen.

Ingeval van twijfel of aan genoemde voorwaarden wordt voldaan

dient de zaak op de in Deel H, onder 3, punt 12, van de

Vreemdelingencirculaire voorgeschrèven wijze aan het hoofd

van de Visadienst te worden voorgelegd, waarna zijnerzijds

een beslissing op het verzoek om visumverlening zal worden

genomen. In de gevallen, waarin het hoofd van plaatselijke

politie op grond van het bepaalde in deze circulaire de

geldigheidsduur van een visum heeft verlengd, geeft hij daar-

van aan de Visadienst,kennis door inzending van een formulier,

~

waarvan het model is opgenomen als bijlage H-3-e van de

Vreemdelingencirculaire. In de rechterbovenhoek van dat

formulier dient dan te ,worden vermeldl"Alg.macht. circ.:

d.d. 4 juli 1913, nr. 1334/E-633-TVG A 210".

~ De onderwerpelijke machtiging tot visumverlening heeft

~ betrekking op:

a. transitpassagiers van vliegtuigen of ,'an zeeschepen, aan

wie - met toepassing van artikel 11 of 18 VV - toestem-

ming is verleend,tot verblijf buiten het vliegveld resp.

tot het verlaten van het schip;

b. houders van een aan de grens afgegeven visum;

c. houders van door een buitenlandse post afgegeven visum,

waarbij uitdrukkelijk is vermeld, dat het niet verleng-

baar is.

In deze gevallen komt de vreemdeling in beginsel niet voor

verlenging van de ,duur van het toegestane verblijf in aan-- ,

merking. Mocht er in een bep~ald geval naar het oordeel

van het hoofd van plaatseiijke politie een dringende reden
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aanwezig zijn, nochtans tot visumverlenging over te gaan,

dan mag dit niet geschieden zonder voorafgaande machtiging

van. het hoofd van de Visadienst.

3. Vergunnin~en tot vestigin~.

Tenslotte deel ik u mede dat ik besloten heb de bevoegdheid

tot het namens mij verlenen van vergunningen tot vestiging

aan een aantal categorie~n van vreemdelingen - welke tot

dusverre was beperkt tot hoofden van plaatselijke politie,

die hoofdcommissaris of commissaris van politie zijn - uit

te breiden tot hoofden van plaatselijke politie in gemeenten

waar een hoofdinspecteur of inspecteur van politie korpschef

~

is. In verband hiermede is de aanschrijving van. de voormalige

staatssecretaris van Jus~tie van 21 augustus 1972 opnieuw

vastgesteld. De tekst van de ciroulaire zoals deze thans

luidt, wordt hierbij gevoegd. De eerder vermelde aanschrijving

van 21. augustus 1972 komt hiermede te vervallen. Zowel de

onderwerpelijke circulai~e als de bijlage daarvan waren op

te bergen achter Deel C van de Vreemdèlingertciroulaire.

In Deel H, onder 3; punt 12, dient een verwijzing naar de

desbetreffende oirculaire te worden aangebraoht.

De Staatsseoretaris van Justitie,

Glasträ van Loon
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