keurig in de administratie van het hoofd van plaatselijke
politie t e worden vastgelegd. Heeft de vreemdeling niet de
toestemming gekregen om de beslissing op zijn verzoek
om verlenging h i e r t e labde af t e wachten, dan ware de beschikking - via het ministerie van Buitenlandse Zaken
(bureau Vreemdelingenzaken) t e r uitreiking of toezending
aan de belanghebbende toe t e sturen aan de desbetreffende
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland, met verzoek om bericht, op welke datum

-

de uitreiking of toezending heeft plaatsgevonden. Verdere
behandeling van een ingediend verzoek om verlenging van
de geldigheidsduur van een vergunning tot verblijf zal slechts
achterwege mogen blijven, indien de vreemdeling, zonder
beslissing op dat verzoek af t e wachten en zonder achterlating van zijn a d r e s i n het buitenland, Nederland heeft verlaten, zodat mag worden aangenomen dat hij kennelijk van
dat verzoek heeft afgezien.
Mocht i n het paspoort of ander identiteitspapier van de vreemdeling de aantekening zijn gesteld "verlenging geldigheids duur aangevraagd", dan dient deze aantekening t e worden
doorgehaald, welke doorhaiing moet worden gedagtekend
en geparafeerd (zie de a r t t . 38, derde lid, en 43, e e r s t e
lid, VV). Was de vreemdeling in het bezit van een afzonderlijk document a l s bedoeld in bijlage 5d VV, dan wordt
dit document zo mogelijk ingehouden. De vreemdeling,
wiens verzoek is afgewezen, zal in de regel ons land moeten verlaten (zie hiervoor nader Deel E van deze circulaire).

gevallen waarin
het hoofd van
plaatselijke
politie ni-et,
of niet aans t onds, kan
beslissen

Hoofdstuk XXII Gedragslijn indien niet aanstonds door het
hoofd van plaatselijke politie op het verzoek om verlenging
kan worden beslist
Het hoofd van plaatselijke politie zal niet, of niet aanstonds,
een beslissing kunnen nemen op een ingediend verzoek om
het verlengen van de geldigheidsduur van een vergunning tot
verblijf i n de volgende gevalien:

a. terzake wordt een nader onderzoek nodig geacht;
b. omtrent de beslissing op het verzoek dient een bijzondere
aanwijzing van de Minister van Justitie t e worden gevraagd;
c. de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op het verzoek berust bij de Minister van Justitie.

E e r s t e wijziging

- gevallen -
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Ingevolge a r t . 79 Vb zal dit laatste steeds het geval zijn, indien de vreemdeling zijn verzoek om verlenging ten minste
&n maand voor het verstrijken van de geldigheidsduur d e r
vergunning heeft ingediend (voor begunstigde EEG-onderdanen,
vreemdelingen op wie het Europees Vestigingsverdrag van toepassing i s , alsmede verdragsvluchtelingen en staatlozen: zie
de artt. 97, 103 en 104 Vb, alsmede Deel G, onderscheidenlijk
onder 1, 8 en 2 van deze circulaire).
Doch ook i n andere gevallen kan e r aanleiding bestaan om de
vreemdeling toe te staan om, hangende de beslissing op het
verzoek, h i e r te

-

7e Wijz. Vc.

lande

-

lande t e verblijven, zelfs a l is de geldigheidsduur van zijn vergunning
tot verblijf inmiddels verstreken. Indien deze toestemming wordt verleend, wordt in het paspoort van de vreemdeling, of in het aan hem uitgereikte identiteitspapier a l s bedoeld in bijlage 5d W, de in a r t . 4 3 ,
e e r s t e lid, VV bedoelde aantekening gesteld. Toestemming tot verblijf
in Nederland, in afwachting van de beslissing op het verzoek om v e r gevallen waarin de vreemdeling de beslissing niet
hier t e lande
mag afwachten

lenging, zal, nadat de geldigheidsduur d e r vergunning verstreken is,
in het algemeen =t kunnen worden verleend in de volgende gevallen:
a.
-

indien gevaar bestaat dat bij uitstel van vertrek de mogelijkheid tot
terugkeer van de vreemdeling naar diens land van herkomst, of van
diens toelating tot een derde land, verloren zou gaan (een en ander
gelet op de geldigheidsduur van zijn paspoort of van daarin voorkomende visa);
indien
naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke politie rede5
lijkerwijs t e verwachten valt, dat afwijzend op het verzoek zal worden beslist;
c. indien de vreemdeling geen redelijk motief kan aanvoeren voor het
niet tijdig indienen van zijn verzoek om verlenging.
In twijfelgevallen ware steeds, eventueel op de wijze, voorgeschreven
in Deel H, onder 1, van deze circulaire terzake de beslissing van de
Minister van Justitie (hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking) te vragen.
Overigens dient een beslissing op een ingediend verzoek om het v e r lengen van de geldigheidsduur van een vergunning tot verblijf steeds zo
spoedig mogelijk te worden genomen.
Hoofdstuk XXIII Gedragslijn, indien de beslissing op het verzoek om
verlenging bij de Minister van Justitie berust

voorlegging van
het verzoek aan
de Minister van
Justitie

In de gevalien waarin de Minister van Justitie zich de bevoegdheid tot
het verlengen van de geldigheidsduur van een vergunning tot verblijf
heeft voorbehouden (of waarin deze geacht moet worden zich deze bevoegdheid te hebben voorbehouden - zie het slot van Deel C , Hoofdstuk
XVIII, van deze circulaire), legt het hoofd van plaatselijke politie, tenzij hij termen aanwezig acht de verlenging aanstonds krachtens de hem
verleende bevoegdheid t e weigeren, het terzake door de vreemdeling
ingediende verzoek, voorzien van zijn gemotiveerd advies, t e r beslissing aan de Minister van Justitie voor.
Is het hoofd van plaatselijke politie van oordeel, dat bij de verlenging
vzn de geldigheidsduur d e r vergunning daaraan in het belang van de

E e r s t e wijziging

- openbare

-

