
De vorenvermelde procedure wordt eveneens gevolgd, indien aan 

de vergunning een voorschrift is verbonden of indien de vergunning 

is geweigerd. Indien het voorschrift in het belang van de openbare 

rust,  de openbare orde of de nationale veiligheid is gegeven, wordt 

aan de vreemdeling steeds een afzonderlijk identiteitspapier uitge- 

reikt, overeenkomstig het als  bijlage - 5d bij het VV gevoegde model 

(zie a r t .  31,  ee r s t e  lid, aanhef en onder - d, VV). In het paspoort van 

de vreemdeling wordt dan tevens een door het hoofd van plaatselijke 

politie gedagtekende en ondertekende aantekening gesteld, luidende : 

"identiteitspapier uitgereikt". 

Uitreiking van een afzonderlijk document vindt derhalve niet plaats, 

indien het voorschrift betrekking heeft op het storten van een waar- 

borgsom of zekerheidstelling in  een andere vorm. De vreemdeling 

ten aanzien van wie een beschikking is gegeven tot weigering van 

een vergunning tot verblijf zal - tenzij de Minister van Justitie an- 

ders  heeft bepaald - ons land moeten verlaten (zie in  dit verband, 

mede met het oog op de eventueel t e  geven last  tot uitzetting, Deel 

E van deze circulaire) .  

Tenzij de Minister van Justitie anders heeft bepaald, zal de vreem- 

deling wiens verzoek is afgewezen, ons land moeten verlaten. Voor 

de in deze te  volgen gedragslijn, mede met het oog op de door de 

Minister van Justitie gegeven, of door het hoofd van plaatselijke po- 

litie t e  geven las t  tot uitzetting: zie Deel E van deze circulaire .  

Hoofdstuk XVII Het indienen van een verzoek om het verlengen van 

de geldigheidsduur van een verleende vergunning tot verblijf 

Voor het indienen van een verzoek om het verlengen van de geldig- 

heidsduur van een verleende vergunning tot verblijf moet gebruik 

worden gemaakt van het in bijlage 4 VV als  model b aangeduide for-  

mulier.  Ingevolge a r t .  52 Vb moet 
dit verzoek door de vreemdeling worden ondertekend en door hem 

worden ingediend bij het hoofd van plaatselijke politie de r  gemeente 

waar hij zijn woon- of verblijfplaats heeft. Wordt het verzoek ge- 

daan door de wettelijke vertegenwoordiger van de vreemdeling, dan 

moet gebruik worden gemaakt van het in bijlage 4 VV als model h 

aangeduide formulier .  De verzoeken moeten in  tweevoud worden in- 

gediend. Beide exemplaren van het formulier worden door of van- 

wege 

- het - 

6e wijz. Vc. 



Eerste  wijziging 

het hoofd van plaatselijke politie, nadat daarop de datum van ontvangst 

is aangetekend, voorzien van een dienststempel en ondertekend, waarna 

een exemplaar aan de indiener van het verzoek wordt teruggegeven. Het 

andere exemplaar wordt bewaard in de administratie van het hoofd van 

plaatselijke politie, of, in de gevallen waarin de bevoegdheid tot het ne- 

men der  beslissing op het verzoek bij de Minister van Justitie berust, 

door het hoofd van plaatselijke politie overgelegd bij diens daaromtrent 

in de dienen voorstel. 

De vreemdeling of diens wettelijke vertegenwoordiger moet in elk geval 

in de gelegenheid worden gesteld om een schriftelijk verzoek om ver- 

lenging in te dienen: 

a. indien hij uitdrukkelijk de wens daartoe te kennen geeft; - 
b. indien niet aanstonds omtrent de verlenging kan worden beslist, met - 

name omdat de Minister van Justitie zich de bevoegdheid tot verlen- 

ging heeft voorbehouden of omdat het hoofd van plaatselijke politie 

terzake een bijzondere aanwijzing aan de Minister van Justitie dient 

te vragen, dan wel omdat een nader onderzoek omtrent de vraag of 

verlening kan plaats vinden, nodig wordt geacht; 

c. indien de beslissing wel aanstonds kan worden genomen, doch daar- - 
bij wordt afgeweken van hetgeen de vreemdeling beoogt, met name 

omdat e r  aanleiding bestaat de verlenging te weigeren, dan wel de 

geldigheidsduur der  vergunning voor een kortere tijd te verlengen 

dan de door de vreemdeling verlangde tijdsduur. 

Het spreekt vanzelf dat het doen indienen van een schriftelijk verzoek 

om verlenging alleen dan achterwege gelaten mag worden, indien dit 

slechts een zinloze formaliteit zou zijn en dat zulks nimmer ten gevolge 

mag hebben dat de vreemdeling daardoor zou worden belemmerd in het 

aanwenden van de bij de Wet voorziene rechtsmiddelen. 

Hoofdstuk XVIII Bevoegdheid tot het verlengen 

Ingevolge art.  21 VV berust de bevoegdheid tot het verlengen van de 

geldigheidsduur van vergunningen tot verblijf in de regel bij het hoofd 

van plaatselijke politie. Slechts indien de Minister van Justitie zich de- 

ze bevoegdheid bij het verlenen, of bij eerdere verlenging van de gel- 

digheidsduur, der  vergunning uitdrukkelijk heeft voorbehouden of bij de 

verlenging alsnog in het belang van de openbare rust, de openbare orde 

of de nationale veiligheid, een voorschrift aan de vergunning dient te 

worden verbonden, kan het hoofd van plaatselijke politie de geldigheids- 

duur der  vergunning niet zelf verlengen. 

- Van - 


