Deel H, onder 2, van deze circulaire, zulks onder vermelding van de
grond waarop de terugbetaling berust. Teneinde mogelijk misverstand
t e voorkomen zij nog vermeld dat het vorenstaande uitsluitend betrekking heeft op terugbetaling van waarborgsommen, die worden gedeponeerd ingevolge een aan e e n vergunning tot verblijf verbonden voorschrift, e n derhalve niet op waarborgsommen, welke uit anderen hoofde
werden gedeponeerd door vreemdelingen aan wie het werd toegestaan
binnen de termijn, bedoeld in a r t . 8 Vw arbeid te zoeken (zie hiervoor
Deel C, Hoofdstuk XIV, van deze circulaire).
Hoofdstuk XXVIII Vreemdelingen die krachtens overgangsbepaling van
rechtswege houder van een vergunning tot verblijf zijn
rechtspositie

Art. 46, e e r s t e lid, Vw bepaalt dat vreemdelingen die op het tijdstip
van het inwerking treden d e r Wet houder zijn van een nog geldige v e r blijfsvergunning, afgegeven krachtens de bepalingen van het Vreemdelingenreglement en het Verblijfsvoorschrift, voor het tijdvak, gedurende welke de vergunning nog geldig is, van rechtswege houder van een
vergunning tot verblijf in de zin van de nieuwe wet zijn. Gedurende dit
tijdvak zijn dan dus de bepalingen van de Wet die voor houders van een
vergunning tot verblijf gelden, op hen van toepassing. Hetzelfde geldt
uiteraard voor de bepalingen omtrent verlenging van de geldigheidsduur
e n intrekking van een vergunning tot verblijf.
Art. 50 VV geeft voorschriften omtrent de vervanging van in het paspoort gestelde aantekeningen betreffende verleende verblijfsvergunriingen en van verblijfsvergunningformulieren door respectievelijk aantekeningen omtrent een vergunning tot verblijf en documenten, voorgeschreven krachtens de Wet. Terzake i s bevoegd het hoofd van plaatselijke
politie d e r gemeente waar de vreemdeling zijn woon- of verblijfplaats

waarborgsommen
en garantverklaringen
"

heeft (zie a r t . 52 VV). Zie in dit verband nader: Deel D, Hoofdstuk 11,
van deze circulaire.
Opgemerkt zij dat v66r het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet
door of ten behoeve van houders van verblijfsvergunningen gedeponeerde waarborgsommen of te hunnen behoeve door derden afgegeven garant verklaringen niet geacht kunnen worden van rechtswege ingevolge een
a a n de vergunning tot verblijf verbonden voorschrift, a l s bedoeld in a r t .
11, derde lid, Vw, te zijn verstrekt. Voor zover e r aanleiding bestaat
de zekerheidstelling te handhaven, zal het aanbeveling verdienen a l s nog een verplichting tot het deponeren van een waarborgsom van overeenkomstige grootte, dan wel tot het overleggen van een schriftelijke

Eerete wijziging

- garantverklaring

-

garantverklaring van een derde, als voorschrift aan de
art.

46, eerste lid, Vw van rechtswege verleende

-

-

krachtens

vergunning

tot verblijf te ve.rbinden. In het algemeen zal dit kunnen
geschieden bij de verlenging van de geldigheidsduur der vergunning (c.q.

op het tijdstip waarop art. 50 W toepassing vindt)

en kunnen de gedeponeerde gelden tot aan dat tijdstip onder het
beheer van het noofd van plaatselijke politie blijven. Van een
daartoe strekkende beschikking, welke ingevolge art. 53, derde
lid, Vb met redenen dient te worden omkleed, kan de vreemdeling
dan herziening vragen aan de Minister van Justitie (art.

29,

eerste lid, VW).
In gevallen, waarin er naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke politie, gelet op de solvabiliteit van de betrokken vreemdeling, aanleiding bestaat er v6ór 1 ,januari 1967 gestelde zekerheid
alsnog om te zetten in een terzake aan de vergunning tot verblijf
te verbinden voorschrift, ware een bijzondere aanwijzing hieromtrent aan de Minister van Justitie (hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en

rensb bewaking) te vragen.

Voor zover er geen grond bestaat tot het gedeponeerd houden van
v66r het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet door of ten
behoeve van houders van verblijfsvergunningen gestorte waarborgsommen, zullen deze
wijdering

-

a. op diens
-

-

eventueel met aftrek van de kosten van ver-

aan de rechthebbende moeten worden terugbetaald:
daartoe strekkend verzoek;

b. uiterlijk op het tijdstip waarop art. 50 VV toepassing vindt.
Indien door of ten behoeve van een vreemdeling, die krachtens
art. 46, eerste lid, Vw van rechtswege houder is geworden van een
vergunning tot verblijf, v66r 1 januari 1967 geen zekerheid werd
gesteld, mogen in beginsel noch tussentijds, noch bij het verlengen van de geldigheidsduur der vergunning, alsnog voorschriften
tot het stellen van zekerheid aan de vergunning worden verbonden.
Is het hoofd van plaatselijke politie niettemin van oordeel dat
in een geval als hier bedoeld bijzondere omstadigheden aanleiding geven tot het verbinden van een zodanig voorschrift aan
de vergunning, dan dient hij terzake een bijzondere aanwijzing
van de Einister van Justitie te vragen.

-

Hoofdstuk XXIX

-

