c.
-

houders van buitenlands e reisdocumenten voor vluchtelingen
of van buitenlandse vreemdelingenpaspoorten, welke niet

zijn voorzien van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf in Nederland;
d. vreemdelingen van Chinese landaard in de gevallen omschreven in bijlage G, onder 5, bij deze circulaire;
e.
-

vreemdelingen
aan wie de
toestemming
moet worden
verleend

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 d e r in a r t . 20, tweede lid, V V aangeduide categorieen
moeten worden toegestaan om de beslissing op een door
hen ingediend verzoek om een vergunning tot verblijf hier
t e lande af te wachten, zolang de Minister van Justitie niet
t e hunnen aanzien een last tot uitzetting heeft gegeven (zie
in dit verband a r t . 23, e e r s t e lid, Vw, juncto a r t . 47, tweede lid, onder a, VV). In spoedeisende gevallen kan de beslissing van de Minister van Justitie telefonisch worden gevraagd, op de wijze voorgeschreven in Deel H, onder l, van
deze circulaire.

aantekening
in of bij
het paspoort

In gevallen waarin aan een vreemdeling een toestemming, als
vorenbedoeld wordt verleend, wordt in het paspoort van de
vreemdeling de in a r t . 39, tweede lid, V V bedoelde aantekening gesteld, met dien verstande dat deze aantekening in de
gevallen, omschreven in a r t . 39, vijfde lid, VV op een afzonderlijk 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

antecedenten
verklaring

Alvorens een vergunning tot verblijf t e verlenen aan een
vreemdeling, behorende tot een d e r in a r t . 19, e e r s t e lid,

4,

VV aangeduide categorieen, legt het
onder E , k of
hoofd van plaatselijke politie aan de vreemdeling t e r ondertekening een verklaring voor van de volgende inhoud:
" ~ ondergetekende
e
verklaart :
4e wijziging Vc

................................

1. nimmer terzake van enig strafbaar feit tot een vrijheidsstraf t e zijn veroordeeld;
2. momenteel niet aan een strafvervolging t e zijn onderworpen en
Het is hem bekend dat hij zich aan onmiddellijke verwij
dering uit Nederland blootstelt indien blijkt dat de vorenvermelde verklaring niet naar waarheid i s afgelegd".
. . . . . . . . . . . (plaats). . . , . . . . . . , . . . . . . . (datum)

-

. . .

.

. .

In daartoe naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke
politie in aanmerking komende gevallen kan een verklaring
als vorenbedoeld mede t e r ondertekening worden voorgelegd aan een vreemdeling, behorende tot de in a r t . 19, e e r s t e lid, onder q, VV aangeduide categorieen. (Daarnaast
wordt een antecedentenverklaring t e r ondertekening voorgelegd aan vreemdelingen van achttien jaar of ouder, in de
gevallen waarin de Minister van justitie bevoegd is op het
door hun ingediende verzoek om een vergunning tot verblijf
te beslissen; zie Deel C , Hoofdstuk XVI, van deze circulaire). De verklaring behoort voor zoveel mogelijk in een
voor de vreemdeling begrijpelijke taal aan deze te worden
voorgelegd. Met het oog hierop zijn in de arabische, duitse,
engelse, franse, griekse, italiaanse, Spaanse en turkse
taal gestelde teksten van deze verklaring als bijlage C 6 bij
deze circulaire gevoegd.
De verklaring dient na de ondertekening in de administratie
van het hoofd van plaatselijke politie t e worden bewaard.
Weigert de vreemdeling de verklaring t e ondertekenen of
verklaart hij zulks niet t e kunnen doen omdat hij ongunstige
politieke of criminele antecedenten heeft, dan kan dit voor
het hoofd van plaatselijke politie aanleiding vormen de vergunning aanstonds te weigeren, in de gevallen waarin hij
daartoe krachtens a r t . 2 0 VV bevoegd is. Meent het hoofd
van plaatselijke politie dat e r nochtans termen aanwezig
zijn tot het verlenen d e r v e r m g , dan dient hij terzake
een bijzondere aanwijzing van de Minister van Justitie t e
vragen (zie Deel C , Hoofdstuk IX, van deze circulaire).
Een schriftelijke verklaring als hiervoren bedoeld behoeft
niet t e worden gevraagd voor Belgen en Luxemburgers,

4e wijziging Vc

- voor -

voor zover zij- eigener beweging een bewijs van goed zedelijk
gedrag overleggen; zie Deel G, o n d e ~1, van deze circulaire.

+

onderzoek
inhet
belang van
de volksgezondheid

.

Ten aanzien van buitenlandse werknemers dient bovendien in de
gevallen bedoeld in Deel H, onder 5, van deze circulaire op de
aldaar bepaalde wijze een voorafgaand onderzoek op tuberculose
te worden ingesteld.
wijze waarop Indien het hoofd van plaatselijke politie de gevraagde vergunaan de vreemdeling kennis ning verleent, geeft hij daarvan aan de vreemdeling kennis op
omtrent het
de wijze, voorgeschreven in art. 53 Vb, juncto art. 29 W. Is
verlenen der
de vergunning verleend in overeenstemming met het door de vreemvergunning
wordt
deling ingediende vérzoek, dan wordt volstaan met het stellen van
gegeven
de in art. 41, tweede lid, W voorgeschreven aantekening omtrent
de vergunning in het paspoort van de vreemdeling, dan wel met uitreiking of toezending aan de vreemdeling van een document van het
als bijlage
c.q. bijlage 2 bij het W gevoegde model. Uitreiking of toezending van een zodanig document vindt plaats indien
het een vreemdeling betreft die behoort tot een der in art. 31,
eerste resp. tweede lid, W aangeduide categorieën (zie ook art.
29, derde lid, W en Deel D, Hoofdstuk 111, onder C, van deze
circulaire). Het document van het als biflage 2 bij het W gevoegde

gedragslijn
indien het
verzoek gedeeltelm
is ingewilligd

model wordt in bepaalde gevallen uitgereikt aan bemnstigde E.E.G.onderdanen. Voor deze gevallen, zomede die waarin de vergunning tot
verblijf in het paspoort van de begunstigde E.E.G.-onderdaan wordt
aangetekend: zie Deel G, onder 1, van deze circulaire, Hoofdstuk
111, onder B. Bij voorkeur moet het document aan de vreemdeling
zelf worden uitgereikt; zulks fegen afgifte van een ontvangstbewifs.
Behoort de vreemdeling niet tot een der in art. 31, eerste of tweede
lid,W omschreven categorieën, dan wordt de vergunning steeds in
zijn paspoort aangetekend (zie art. 29, eerste lid, W).
Verleent het hoofd van plaatselijke politie een vergunning tot verblijf met een kortere geldigheidsduur dan de gevraagde, of verleent
hij de vergunning onder een van de aanvraag afwijkende beperking,
dan wordt niet alleen overeenkomstig het bovenstaande hetzij een
aantekening omtrent de vergunning in het paspoort van de vreemdeling
gesteld, hetzij aan deze een afzonderlijk dooument uitgereikt, doch
dient de vreemdeling tevens een schriftelijke beschikking te worden
uitgereikt of toegezonden, waarbif wordt gemotiveerd waarom van de
aanvraag is afgeweken, en waarbij de vreemdeling wordt gewezen op
de mogelijkheid tot

- het 13e wijz. Vc.

h e t indienen van een verzoek om herziening der b e s c h i e i n g
overeenkomstig de a r t t . 2 9 en 30 Vw ( z i e i n d i t verband ook
a r t . 16, e e r s t e l i d , aanhef en onder b, Vwfde a r t t . 53,
e e r s t e - en derde lid, UIPO7 Vb.
vierde l i d , W).

-- -

srk. 2%

W e d e en

- -- -

In de bijlage C7 van deze circulaire zijn, onderecheidenlijk onder a en b, modellen opgenomen van beschikkingen
waarbij een vergunning tot verblijf verleend wordt voor een
kortere duur dan de gevraagde, onderscheidenlijk onder
een van de aanvraag afwijkende b e p e r h g (zie ook Deel F
van deze circulaire).
De datum en de wijze waarop de beschikking t e r kennis
van de vreemdeling werd gebracht moeten steeds nauwkeurig worden vastgelegd in de administratie van het hoofd
van plaatselijke politie.

Hoofdstuk X11 Geldigheidsduur der vergunning tot verblijf
Ingevolge a r t . 24, eerste lid, VV wordt een vergunning tot
verblijf voor de duur van ten hoogste ben jaar verleend.
Een uitzondering op deze regel bestaat ingevolge art. 94 Vb
voor begunstigde E. E. G. -onderdanen (zie ook Deel G , onder
1, van deze circulaire).
In de gevallen waarir. de vergunning in een paspoort moet
worden aangetekend, dient de geldigheidsduur der vergunning bovendien steeds ten minste ben maand korter te zijn
dan de termijn waarbinnen de vreemdeling op grond van
het paspoort naar het land van herkomst kan terugkeren
(art. 24, derde lid, VV). Betreft het dus bijvoorbeeld een
buitenlands vreemdelingenpaspoort, waarin een visum
voor terugkeer is gesteld, dan moet de vergunning voor
een zodanige duur worden afgegeven, dat e r steeds een
tijdvak van ten minste b& maand ligt tussen het tijdstip
waarop de geldigheidsduur der vergunning eindigt en het
tijdstip waarop de geldigheid van het visum voor temgkeer verstrijkt.
Voorts worden vergunningen tot verblijf. waaraan de beperking is verbonden dat deze voor tewerkstelling van de
houder hier t e lande zijn verleend, niet voor langere duur
afgegeven dan de termijn, gedurende welke de vreemdeling geacht kan worden over voldoende inkomsten uit a r -

- arbeid -

