het indienen van een verzoek om herziening der beschilcking
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overeenkomstig de a r t t . 29 en 30 Vv ( z i e i n d i t verband ook
a r t e 16, e e r s t e l i d , aanhef en onder b, Vw;de a r t t . 53,
e e r s t e -e n derde lid, en POT Vb.
m-. 2% tvoede en
vierde l i d , W).
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In de bijlage C7 van deze circulaire zijn, onderscheidenlijk 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 beperking (zie ook Deel F
van deze circulaire).
De datum en de wijze waarop de beschikidng 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 waaril de vergunning in een paspoort moet
worden aangetekend, dient de geldigheidsduur der vergunning bovendien steeds ten minste Bbn 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 BBn maand ligt tussen het tijdstip
waarop de geldigheidsduur d e r vergunning eindigt en het
tijdstip waarop de geldigheid van het visum voor terugkeer verstrijkt.
Voorts worden vergunningen tot verblijf, waaraan de beperking is verbonden dat deze voor tewerkstelling van de
houder hier te lande zijn verleend, niet voor langere duur
afgegeven dan de termijn, gedurende welke de a e e m d e ling geacht kan worden over voldoende inkometen uit a r -

- arbeid -

beid t e beschikken. Overigens moet bij de bepaling van
de duur, waarvoor de vergunning wordt afgegeven, steeds
rekening worden gehouden met het doel van het verblijf
van d e vreemdeling hier t e lande.
Hoofdstuk XIII Het verlenen van een vergunning tot verblijf onder beperkingen
Ingevolge a r t . 11, tweede lid, e e r s t e volzin, Vw kunnen
vergunningen tot verblijf onder beperkingen worden verleend. Deze beperkingen mogen uitsluitend verband houden met het doel, waarvoor het verblijf i s toegestaan.
Zoals reeds in Deel C, Hoofdstuk VIII, van deze circul a i r e werd vermeld dient de vreemdeling in de regel in
zijn verzoek om het verlenen van een vergunning tot verblijf nauwkeurig het doel van zijn verblijf in Nederland
aan te geven. Wordt aan de vreemdeling verblijf in
Nederland toegestaan voor een bepaald doel, dan dient
zulks bij de vergunning t e worden aangetekend (zie in
dit verband a r t . 41, tweede lid, VV, en de desbetreffende noot bij die bepaling). Het verbinden van een zodanige beperking aan de vergunning kan derhalve achterwege
blijven, indien geen rechtstreeks verband bestaat tussen
het verlenen d e r vergunning en het doel van het verblijf
van de vreemdeling hier t e lande (bijvoorbeeld indien het
betreft vreemdelingen, behorende tot een d e r in a r t . 19,
e e r s t e lid, onder*,

VV aangeduide categorieen).

Een vergunning tot verblijf kan in de regel eveneens zond e r beperking worden verleend aan vreemdelingen, behorende tot het gezin van de houder van een vergunning tot
verblijf, ook a l werd aan de vergunning van het hoofd van
het gezin een beperking verbonden. In dit verband valt ond e r m e e r te denken aan de echtgenote en de kinderen van
een buitenlandse werknemer, die voor gezinshereniging
worden toegelaten. Betreft het daarentegen de met een
buitenlandse werknemer gehuwde vrouw (zonder kinderen)
die hier t e lande zelf eveneens arbeid in loondienst verricht, dan zal in de regel aan de haar t e verlenen vergunning tot verblijf de beperking "voor het verrichten van
arbeid" moeten worden verbonden.
Voorts kan het verbinden van een beperking aan een vert e wijziging Vc.
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