
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 de vreemdeling hier t e  lande. 

Hoofdstuk XIII Het verlenen van een vergunning tot ver- 

blijf onder beperkingen 

Ingevolge ar t .  11, tweede lid, eerste  volzin, Vw kunnen 

vergunningen tot verblijf onder beperkingen worden ver- 

leend. Deze beperkingen mogen uitsluitend verband hou- 

den met het doel, waarvoor het verblijf is toegestaan. 

Zoals reeds in Deel C, Hoofdstuk VIII, van deze circu- 

laire  werd vermeld dient de vreemdeling in de regel in 

zijn verzoek om het verlenen van een vergunning tot ver- 

blijf 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 te  worden aangetekend (zie in 

dit verband art .  41, tweede lid, VV, en de desbetreffen- 

de noot bij die bepaling). Het verbinden van een zodani- 

ge beperking aan de vergunning kan derhalve achterwege 

blijven, indien geen rechtstreeks verband bestaat tussen 

het verlenen der  vergunning en het doel van het verblijf 

van de vreemdeling hier t e  lande (bijvoorbeeld indien het 

betreft vreemdelingen, behorende tot een der  in ar t .  19, 

eerste  lid, onder*, VV aangeduide categorieen). 

Een vergunning tot verblijf kan in de regel eveneens zon- 

der  beperking worden verleend aan vreemdelingen, beho- 

rende tot het gezin van de houder van een vergunning tot 

verblijf, ook al  werd aan de vergunning van het hoofd van 

het gezin een beperking verbonden. In dit verband valt on- 

dermeer t e  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 te  lande zelf eveneens arbeid in loondienst ver- 

richt, dan zai in de regel aan de haar te verlenen ver- 

gunning tot verblijf de beperking "voor het verrichten van 

arbeid" moeten worden verbonden. 

Voorts kan het verbinden van een beperking aan een ver- 

te  wijziging Vc .  - gunning - 



gunning achtervege blijven, indien het betreft vreemdelingen, 

die speciale banden net Nederland hebben, zoals emigranten 

die door naturalisatie elders hun Nederlanderschap verloren 

hebben en die definitief naar Nederland terugkeren; jeugdige 

vreemdelingen die in het gezin van hun in Nederland wonende, 

met een ?iederlander gehuwde moeder en stiefvader worden opgenomen, 

en hier te lande geboren en getogen vreemdelingen, die - bijvoor- 
beeld voor studiedoeleinden - geruime tijd buitedands vertoefd 
hebben en naar ons land terugkeren. 

voorschriften Hoofdstuk XIV Het verbinden van voorschriften aan de vergunning 
verband Art. 1 1 ,  tweede lid, tweede volzin, Vw schept de mogelijkheid 
met de openbare 
rust, de open- tot het verbinden van voorschriften aan een vergunning tot ver- 
bare orde of de blijf, zulks in het belang van de openbare rust, van de openbare 
nationale veilig- 
heid orde of van de nationale veiligheid. Te denken valt in dit ver- 

band ondermeer aan het opleggen van een voorschrift, zich te 

onthouden van ongewenste politieke activiteit. 

Is het hoofd van plaatselijke politie van mening dat er aan- 

leiding bestaat tot het verbinden van een dergelijk voorschrift 

aan een vergunning tot verblijf, dan vraagt hij een bijzondere 

aanwijzing aan de Minister van Justitie. 

Opgemerkt zij nog dat een aan een vergunning verbonden voorschrift 

niet zal mogen strekken tot het beperken van de vrijheid van be- 

weging van een vreemdeling (in dit geval vindt immers art. 18 Vw 

toepassing), noch tot het opleggen van een verplichting tot 

periodieke aanmelding (hiervoor gelden de bepalingen van art. 17, 
tweede lid, aanhef en onder 2, en derde lid, Vw, juncto art. 
70 ~b). Voor de te volgen gedragslijn, indien een voorschrift 
als hier bedoeld aan een vergunning tot verblijf wordt verbonden: 

zie Deel D, Hoofdstuk 111, onder C, punt d, van deze circulaire. 

voorschriften Art. 1 1 ,  derde lid, Vw, bepaalt dat de aan een vergunning tot 
strekkende tot 
het stellen van verblijf verbonden voorschriften mede kunnen strekken tot het 

zekerheid stellen van 

- zekerheid - 

25e wijz. Vc. 


