~l>ergen achter deel C Vc.
lachter

de aanschrijving

van tO juni
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HINI::;n:R rE VANJUSTITIE
Oirectie

Vreemdelingenzaken

Nr. AJZ 4432/E-3290/A

363
's-Gravenhage,

r-

Aan de hoofden

2 september

van plaatselijke

1980
politie,

i.a.a.
de procureuro«;eneraal,
fgd. directeuren
van politie.

Onderwerp:

vp.rzoeken om een vergunning
niet in persoon ingediend

Van verschillende
ten aanzien
deling

zijden

van verzoeken

of namens deze door diens
instantie)

wordt voldaan

het verzoekschri
tegenwoordiger
g"ldt

als

van zijn

bedoeld

curator

dient

de behandeling

van h"t

toezicht

in persoon
daartoe
temeer

van andere

er wel van ui tgegaan
verzoek

nodig

reden

te voldoen

is.

aanwezig

curator
rechtshulp

ontvank..lijk,

mits daar-

in gevallen
"rt.

door diens

verzoeken

bij

wettelijke

ais

ver-

Mutatis

bedoeld

in art.

mut.andis
52 Vb.

dat de vreemdeling

het hoofd van plaatselijke

te worden da t dit
Bovendien

is het,

noodzakelijk

poli tie

58, eerste
waarin

28 VV. Het name dient

te worden ondertekend.

worden opgelegd

c, VW, JO art.

aan de krachtens

(ouder,

of een andere

52 Vb en art.

in het algemeen

het hoofd van plaatselijke

en onder

op zichzelf

is voorgeschreven

In persoon

kan aan de vreemdeling

aanhef

hoe te handelen

welke door ep.n vreem-

vertegE'nwoordiger

zeI f, c.q.

of voogd)

zich

op vreemdelingen
bij

zijn

in art.

uitdrukkelijk

verzoek

gesteld,

verblijf

(do",. een advocaat

ft door de vreemdeling
(ouder,

moet vervoegen,

lid,

hier

tot

worden ingediend.

di t ook voor de indiening

indj'Jlling

het

wettelijke

aan het bepaalde

Hoewel niet

,-...

is mij de vraag

persoon

schriftelijk

Verzo"ken
bij

verblijf,

om een vergunnin!,:

of voo~dl of door een ander
verlenend"

tot

in het belan/>: van
in het belanI': van
dat de vreemdeling

verschijnt.

Een verplichting

op grond van art.
en tweede lid,

de vreemdeling

11, tweede I1d,

ter
politie

nalatig

VW, JO art.

17, eerste

Vb. Hiertoe

is

is gebl..ven
66, eer.ste lid,

- 2 -

Vb

-2 in het algemeenaan vreemdelingen
maanden naar

Nederland

zijn

het hoofd van plaatselijke
had kunnen voldoen

tenminste

tweede lid,

verdient
tot

krachtens

art.

verzoek
geval

alsnog

gegronde

28 VVIheeft

reden

gestelde

Hieronder

die vermeld
niet

heeft

slechts

tot

in het

verblijf
formulier,

aan de in art.
niet

tot

58,

gevolg

dat het

zou moeten worden verklaard.

Wel is

om het verzoek

dit

af te wijzen.

gegevens

in zijn

een duidelijk

een schema voor de afdoening

,..=0...

Met het oog hierop

politie

noemt binnen welke aan de vordering

volgt

uiteraard

om een vergunning

als

ingediend,

voldoet,

van de gevraagde

termijn

dan drie

te melden bij

hij

dat het hoofd van plaatselijke

het komen verstrekken

redelijk
daan.

die een verzoek
moet bevatten

niet-ontvankelijk

het aanbeveling

zich

te verschijnen.

Vb genoemde verplichting

ingediende
er in dit

gegevens

van langer

verplichting

aan welke verplichting

aldaar

een vreemdeling

dezelfde

voorgeschreven

politie,

door zelf

Indien
(dat

die voor een verblijf

gekomen opgelegde

vordering

omschreven

en

moet worden vol-

van verzoeken

als

hier

bedoeld.
1. Nagegaan wordt of de ingediende
schreven,

bij

- fonnulier

art.

daarvan

opgenomen zijn

(d.w.z.
zijn

Verzoeken

een standaardbrief.
biJ..!.§e

de gegevens

welke de beontbreken

krachtens

art.

die

28 VV

of diens
Brieven

dus niet

voldoen

wettelijke

andere

aan dit

welke alleen

rechtshulp-verlener

of andere

vereiste.

aan deze vereisten,

waarvan een model bij

vertegenwoordiger

of fonnulieren

dienen

te worden beantwoord

deze circulaire

met

is gevoegd onder

1"

Met de ui tschifting
strikt

of voogd).

door een advocaat,

voldoen

die niet

dan wel een brief
waarin

om-

t.w.:

aan di t vereiste);

curator

ondertekend

aan de hiervoren
vereisten,

voorgeschreven

door de vreemdeling

ouder,

gemachtigde

daarvan,

(een brief.

in het formulier,

dus niet

- ondertekening

volgt

voldoen

28 VV gestelde

model a , een kopie

woordingen
voldoet

verzoeken

52 Vb <:n art.

nodig

ingediend.

en de afdoening

te wachten"

zal

immerede indiener

maanden na ontvangst
Vw van de fictieve

van deze verzoeken

Veronderstellend

daarop
weigering

van het verzoek,

is beslist,
herziening

ware niet

een rechtsgeldig

langer

verzoek

wanneer niet

menen op grond van ar"t.

dan

te hebben

binnen

zes

29, tweede lid,

te kunnen vragen.

- J -

~

-3 2. Verzoeken die wèl zijr. ingediend overeenkomstig de ondel' I gestelde vereisten, worden door het hoofd vanplaatselijke
politie in behandeling
genomen

.

In dat geval

dient

te verschUten
selijke

politie

krachtens

in het

belang

daartoe

de vreemdeling

vreemdeling

de gegevens

te worden opgeroepen

t.e verstrekken

van de toepassing

de Vreemdelingenwet

een bevoegdheid
het

de betrokken

teneinde

vraagt.

Zoals

Ban het hoofd

van het bepaalde

eerder

opgemerkt,

van plaa tsel1jke

een dienovereenkomst.ige

in p~rsoon

welke het hoofd van plaatbij

kent

politie

verplichting

en

art.

58 Vb

toe en legt

op.

/'
Het oproepen

van de vreemdeling

door toezending

- een

witte

einde

kaart,

in het

(o.m..

rode kaart,

gegeven,

inhoudende

belang

verstrekken

- een

ware zo nodig

ter

indien

inhoudende

een verzoek

van het toezicht

in persoon

op vre

vaststelling

een vordering

om tot

politie

Van de bovenvermelde
kunnen de thans
Indien

3. Indien

r--../

gehanteerde

de vreemdeling
gegevens

de vreemdeling

verschijnen,
indien

kaarten

2 en 3. Voor zover

dient

bij

zijn

te verschijnen,

kaarten

geen gevolg

omtrent

bij

schuldig

gevoegd onder

VBn het bovenstaande

afwijken,

blijven.

gegeven

beschikking

een eigen

zich

politie

kan op het verzoek

heeft

is
bij

onder mededeling

dezl' circulaire

niet

in gebruik

heeft,

geen gevolg
doel alsnog

te voldoen

het hoofd van plaatselijke

verstrekt

een afwijzende

de gegevens

niet

inhoudelijk

tente

identi teit);

het vermelde

modellen

zij

gegev'!ns

genoemde verzoek

dat betrokkene
door aan deze vordering
maakt aan een strafbaar
feit.

de gevraagde

te doen gp.schieden

te verschijnen

delingen

van zijn

aan het eerder

het hoofd van plaatselijke

bijlagen

in twee fasen

VBn:

is verschenen

en

worden beslist.

aan de vordering

in persoon

te

te worden genomen; deze dient,

adres van de vreemdelingontbreken,te

worden gezonden naar het adres van de advocaat, c.Q. andere rechtshulpverlenende

instantie,

of andere

worden als

het

bekende adres

adres

laatst

via hetwelk

De beschikking
gevoegd onder

de vreemdeling

ware te redigeren

gemachtigde.

Dit adres

van de vreemdeling,

geacht
volgens

kan inuners beschouwd
of althans

moet worden bereikbaar
het model dat bij

nam..ns

van Justitie
dE'ze.

Het Hoofd van de Directie
VrE,emdelingenzaken

Fraaij

het

deze ei rculaire

bijlage".
De Staatssecretal"is

als

te zijn.
is

bijlage
bij

IGP.IIIE"'nte)
Aan...
lIe.Jen kwam ik in h..t bezit
0111de verlening
uw client

r\

Tn antwoord
v",re!sten

en adres

daarop deel

401 aan de indienin'g
x liet verzoek

voldoet

(ouder,

zelf

curator

het krachtens

r-\

aan het bij

of door diens

ontbreken

als

wette lijkt'

gegevens,

dat bij
hier

dat h...t door

moeten word..n op

d.. indiening

een verzoek

van het

verzook

... (adr..sI

van politie,

...

Ik nodig uluw client

op het voorgaande

Yr..emddlngen

vastgebruikt

bed<>eld liggen

van een verzoek

Vreemdelingenwet

1965.

vertegenwoordiger

d!e venneld

ter

beschouwd als

aan "lle
(Stb.

52 van het Vreemvereiste

28 van het Y00rschrtft

(hoofdlbureau

beschikking.

voldoet

worden gesteld.

artikel

van de gemeente,

Gelt't

,,/

verzoek

op de secretarie
indienen

nipt

16 van de VreemdC'lingenwet

1966, 3871gestelde

artikel

gestelde
fomulier,
moet worden.

op het

niet

u v,.rzoek'

ten behoeve V'ln u"..1 f ,-

of voogd) is ondt'rtekend.

x ln het. verzoek

Formulieren

artikel

(Stb.

de vreemdeling

waarin

verblijf

of gekozen w(\onrlaatsl

van een zodanig

delingenbesluit

d.d.

tot

ik u mede dat uw verzoek

welke krachtens

FJ~C

, ... (,Iaturn)... .

van uw brief

van een vergunning

...(naam

1

eireulaÜ'e
d.d.
, S"I'\.""lo..r'
nr. AJZ 44.;?'E - 3?90,' A 363

u! t u/c.!eh

om ..en vergunning

kan het

in uw bri..f

om een ver!\Unning

en derhalve

niet

kamer...,

...,

(adres)

tot

in behandeling

alda'lr

voor het

verblijf

gestelde
tot

kam.-r....
I.e vervoegen.

verzoek

verblijf

als

niet

worden I;<>OOlllen.

Het hoofd van plaatselijke

worden

beoo<>Jdin de

politie,

bijlage

bij

Het hoofd van plaatselijke

politie

verzoek t de vreemdeling...

te

(naam)

1980

...0.., ..0 (datum) ...

(Gemeente)

r--<..

2

circulaire
d. d 0 2 september
nr. AJZ 4432/E-3290/A 3b3

0

... 0

op ... dag, ..0. (datum)... 19.., tussen ... en ... uur
op het (hoofd)bureau van politie,
op de secretarie
te

verschijnen,

verzoek

van de gemeen te,
in

verband

om een vergunning

Deze brief,
persoonlijke
in het belang

met

tot

het

die

bij

van de toepassing

de Vreemdelingenwet

(adres)

...

(adres)

..., kamer ..0,
..., kamer...,

.. 0. . . . . 0. . ..

op

ingediende

verblijf.

zomede het paspoort
bescheiden

0"

en andere

i den ti tei tsbewijzen

het verstrekken
van het bepaalde

van nut kunnen zijn,

dienen

bij

en krachtens

te worden mede-

gebracht.

Het hoofd

,....
'-./

en

van gegevens

van plaatselijke

politie,

3

bijlage

bij

circulaire
d.d. 2 september
nr. AJZ 4432/E-3290/A
363

,-.,

Het hoofd van de plaatselijke
vordert

de vreemdeling

op grond van artikel
eerste

en tweede

politie
(naam)

17, eerste

de Vreemdelingenwet

(Stb.
lid,

(hoofd)bureau

op de secretarie

lid,

van politie,

van de gemeente,
ZOIIIede het paspoort

en persoonlijke

bescheiden

aanhef

van de toepassing

die bij

19..,

...

(adres)

kamer...
identiteitsbewijzen

dienen

bij

van gegevens
en krachtens

in
de

te worden medegebracht.

is strafbaar

ingevolge

het be-

44 van de VreEllldelingenwet.

Het hoofd van plaatselijke
l'

1966,

..., kamer...

van het bepaalde

aan deze vordering

artikel

58,

(Stb.

tussen H. en ... uur

en andere

Het niet

voldoen

op artikel

het verstrekken

van nut kunnen zijn,

bij

en onder ~, van

... (adres)

Vreemdelingenwet

paalde

......

van het Vreemdelingenbesluit

Deze vordering,
het belang

te

....

1965, 40) mede gelet

387), op ... dag, 0... (datum) ...
in persoon te verschijnen
op het

... (datum) ...

,

(Gemeente)

1980

politie,

Sl.'-".!1-:'" ~
I'l.! circlIl"i,'~
.:.;'.
,"';,"":b'r
nr. AJ:. ~..J2/~-3.'9V ~ H"

H<!t Hoofd van "I :13lsclljkp.

poli t.h' l.. """"""

Ge7.Ïen hpt doorde vre"",d..ling,

zich

N>;"

,

...

noem.",d..

(u"'UII)

en naar zijn ml'dedeling gebo~ lp. ... Cl'laal..~1 ... "P ... itlat.ul:!!
en van
naUonali lp.n. op ... (datum indi,,"in~ v"r7.o,'ki.. ~I",.r tu~senkomsl. "::In,...
Inaam advocaal.. "nd<:>rcr..chlshlllp-vf'rJ eneudp lust.,mt i..
of g<'l1lacht.igde),...] iu"pdi"fldf' vprzopk om t'l'lJ ver'.:\lnlJlu~ ,.,1. v",'IJL Jf ;

,-.

Overweg..ndp tlat de verzoeker
voor een verbUJf
zijn

van eom geldige

hi j niet

heeft

bP.hoort

van langc"P'!uur
machtiging

-~
-. ..

J "'

'.1

5H,opr"tp

persoon

t.'.'1 v.,orlopig

nh't.

pn tweede

tP. verstrekk'""

van v,'p<"1'\.!"lin""", die

iu h"t

verblijf.

b

i'. di

,.. le

,,:m w..lk<> v<>.,rwa..rde

hl'eft

vol.laan

'l:tn dp '",rp!ichtiul!'

H.I. van het Vreemdpl iuf.' nbpsl1lit

plichting

li.-<loeld

(3t.1>. 1966.

d" vereist"

illegale

verblijf

immers de aanwezigheid
point bestaande

fei t dat daaruit
verrichten

delingen

te voldoen
heeft,

.'an vor..llb",I"".'ldp

verle-end

\,..r-

aan de !..'ha,nlpling

is de <)ngt"'"".)lde

van het

in v"rband

van vreemdelill6P11 hier

mis3t.anden
van arbeid

in het leven

in st.rijd

e-rop g..rlcht

weltdijke

de volksgezondheid,

blijf

rl i jk ,.,(\-

biun"nkom"t.

"ti

orde;

dit

dat

b,."

van vr'<>emdeliugC'n leg.?n te I;aau, ml!,jp IJl t "en Ol'~I'unt

dat

belang

en op ",.".

verzoek;

van openbare

het

door niet

medewerkiug

Overweg..nde dat h'Jt beleid
het

op ...,..,.

te zi .1";

dat d.. vreemdeling

'niet

van zijn

na daar'toe

dan weI 6evordprd

Overwegende

,

ma;.nd

387) .Lstrafbaar
6esteld
bij artikel
44 van dl' Vr",emdcl inp'r.wet
\.-;1b. 1'~65.
40). om de door hel hoofd van plaats<"lijke
poli tip ver'!:t"",n", >!"I.;ev..'ns in
geroepen,

,

de cal.cw)rlp

voldaau t;

OVl>rwegende dal. ,Ie verzoeker
in artikel

lot

dan drie

geroepen

op vre<!llldelingen

hicrm..de

het al~..en

voorschrit'len

sprake

zou zijn

tot
in het

door de ()v"rh"i.~;

belang

bepalingen

t,.)t

vau vreem-

"",t b.>trekking

eist,

ill Uederlaud

dat vr'..el"delingen
t>o,villdell. uiet

komen en op deze grond d.. v(>f'l;,ounningtot

t.enziJ

I'P hPt

ond"r "'eer met. bel rekking

en meer in het algerne<'" de controle

toezichl

in aanmerking

in slrl jd m(Ot .Je- op

met dc daarv<)or t.eu aanzien

wettelijke

de huisv"sting

te lan.te

onJ"'~I"'n"l. i~. m...le gelel

kunnen voortvloeien
in strijd

met de we!.telijke

worden geweigerd

voorschriften

van zeer bijzon,l",re

veruitjf

di<. zich
voor verkan

omstandigheden

IDeze overweging dient uiteraard
achterwep.e te blijven
iu g..vallen waarin
de vreemdeling niet in het ""z1 t behoeft te ziju van eeu n~lChtigin" wt
voorlopig
verblij r.

0

van persoonlijkeaard die een uitzonderingrechtvaardigen;
Overwegendedat daarvan niet is kunnen blijken;
Overwegende

da t de vergunning

tot verblij f kan worden geweigerd op

"an het algemeen belang ontleende

gronden en dat in het onderhavige

geval, gelet op het vorenstaande,

op die grond de vergunning

tot

verblijf ook dient te worden geweigerd;

Gelet op het bepaaldebij en krachtensde Vreemdelingenwet;
~

Besluit:

'-"

aan de bovengenoemdevreemdelingeen vergunningtot verblijf te
wei geren.

,

(plaats),

".

(datum)

Het hoofd van plaatselijkepolitie,

Van deze beschikkingkan herzieningworden gevraagdaan de
Minister van Justitie.Daartoe kan door de belanghebbendedie
in de b,,:schikking
is genoemd,of diens wettelijkevertegenwoordiger. een aan die Minister gericht verzoek om herziening worden

100, 2500 EH. s-Graven-

gezonden aal! het adres Schedeldoek3haven

hage.

- schriftelijkverzoek

Een - bij voorkeurduidelijkgemotiveerd

om herzieningkan worden ingediend binnen een maand na de dag
waarop de beschikking

ter kenni s van de belanghebbende

is gekomen.

Bij indieningvan een verzoek om herzieningware daarvan tevens
mededeling te doen aan het hoofd van de plaatselijkepolitie.

"

