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Hoofdstuk X Gedramlijn indien niet aanstonds op het verzoek 

om een vergunning tot verblijf kan worden beslist 

Kan niet aanstonds een beslissing op een ingediend verzoek om 

een vergunning tot verblijf worden genomen, met name omdat 

het een geval betreft waarin de beslissing tot het verlenen der  

vergunning bij de Minister van Justitie berust of omdat het hoofa 

vam plaatselijke politie een nader onderzoek nodig acht alvo- 

rens op het verzoek te  beslissen, dan wel terzake een bijzon- 

dere aanwijzing aan de Minister van Justitie heeft gevraagd, 

dan moet worden beslist of het de vreemdeling zal worden toe- 

gestaan om de beslissing op zijn verzoek in Nederland af te 

wachten. In deze gevallen zal de krachtens ar t .  8 Vw aan de 

vreemdeling toegestane termijn van zogeheten vrij verblijf in 

de regel verstrijken voordat de bslissing op zijn verzoek kan 

worden genomen. Aangezien het hier immers steeds vreem- 

delingen zal betreffen die een verblijf van langer dan drie 

maanden in ons land beogen, eindigt hun vrije termijn in elk ' 

geval binnen acht dagen na de indiening van het verzoek (zie 

i n  d i t  verband a r t .  46,  e e r s t e  l i d ,  aanhef en onder 2, en twee- 

de l i d ,  ~ b ) .  Ingevolge a r t .  22 Vw kan de vreemdeling dan wor- 

den ui tgezet .  

Toestemming om, hangende de beslissing op het door hen in- 

gediende verzoek, in Nederland te  verblijven dient in de regel 

te  worden geweigerd aan: 

a .  niet-visumplichtige vreemdelingen, voor zover het hoofd - 
van plaatselijke politie van oordeel is, dat e r  kennelijk 

gronden tot weigering der  gevraagde vergunning aanwe- 

zig zijn (met name indien te verwachten valt dat de ver- 

gunning zal worden geweigerd wegens het niet beschikken 

over voldoende middelen van bestaan of wegens gevaar 

voor de openbare rust, de openbare orde of de nationale 

veiligheid); 

b. vreemdelingen die op grond van een document voor grens- 

overschrijding, voorzien van een reis-  of transitvisum, toe- 

gang tot Nederland verkregen hebben of wier document voor 

grensoverschrijding slechts geldig was voor doorreis, dan 

wel voor een ander doel dan waarvoor de vergunning tot 

verblijf i s  aangevraagd (bijv. zeelieden, houders van een 

uitsluitend voor toeristische doeleinden afgegeven pas- 

poort - zie bijlage C 1  bij deze circulaire); 

l j e  wijz. V c .  



vreemdelingen 
aan wie de 
toestemming 
moet worden 
verleend 

aantekening 
in of bij 
het paspoort 

antecedenten 
verklaring 

houders van buitenlandse reisdocumenten voor vluchtelingen 

of van buitenlands e vreemdelingenpaspoort en, welke niet 

zijn voorzien van een geldige machtiging tot voorlopig ver- 

blijf in Nederland; 
vreemdelingen van Chinese landaard in de gevallen om- 

schreven in bijlage G, onder 5, bij deze circulaire; 

vreemdelingen ten aanzien van wie het gevaar bestaat 

dat de mogelijkheid tot hun terugkeer naar het land 

van herkomst of van hun toelating tot een derde land 

verloren zou gaan, bijvoorbeeld doordat hun paspoort 

of daarin voorkomende buitenlandse visa nog slechts 

voor korte tijd geldig zijn. 

Daarentegen zal het aan vreemdelingen, behorende tot 

een der  in a r t .  20, tweede lid, VV aangeduide categorieen 

moeten worden toegestaan om de beslissing op een door 

hen ingediend verzoek om een vergunning tot verblijf hier 

te  lande af te  wachten, zolang de Minister van Justitie Net 

t e  hunnen aanzien een last tot uitzetting heeft gegeven (zie 

in dit verband ar t .  23, eerste  lid, Vw, juncto ar t .  47, twee- 

de lid, onder a, VV). In spoedeisende gevallen kan de be- 

slissing van de Minister van Justitie telefonisch worden ge- 

vraagd, op de wijze voorgeschreven in Deel H, onder l, van 

deze circulaire. 

In gevallen waarin aan een vreemdeling een toestemming, als 

vorenbedoeld wordt verleend, wordt in het paspoort van de 

vreemdeling de in ar t .  39, tweede lid, VV bedoelde aanteke- 

ning gesteld, met dien verstande dat deze aantekening in de 

gevallen, omschreven in ar t .  39, vijfde lid, VV op een af- 

zonderlijk inlegblad wordt gesteld (zie hiervoor nader Deel 

D van deze circulaire). 

Hoofdstuk X1 Het verlenen van de vergunning tot verblijf 

door het hoofd van plaatselijke politie 

Alvorens een vergunning tot verblijf te  verlenen aan een 

vreemdeling, behorende tot een der  in a r t .  19, eerste  lid, 

onder a-e, k of 1, VV aangeduide categorieen, legt het - -  - 
hoofd van plaatselijke politie aan de vreemdeling t e r  on- 

dertekening een verklaring voor van de volgende inhoud: 

"De ondergetekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
verklaart : 

4e wijziging Vc 


