
lid, ~b). Set andere exemplaar wordt in de kdmir~istratie van 

net hoofd van plaatselijke politie opgelegd. 

Uerd in het identiteits-aaier van de vreemdeling de in art. 4 3 ,  

eerste iid, W beàoelae aantekening gesteld, dan wo-+t deze aan- 

tekening doorgehaald, weike doorhaling inzevolge art. 38, derae 

lid, W moet worden gedateerd er. van een paraaf voorzien. 

Hoofdstuk XXXI Het intrekken van een vergunning tot vestiging 

bevoegaheid tot Ingevolge art. i 3 ,  eerste lia,Vw berust de nevoegdheid tot het in- 
intrekking 

trekken van eer. vergunning tot vestiging üi~s;.aitena bij ae Ifinister 

van Justitie. Intrekking is slechts mogelijk op de in art. 14, 

gronaen voor eerste lid, Vw aangegeven gronden. Deze grondec zijn beperkter dan 
intrekking 

die, waarop een verg~nning tot verblijf kan woraen ingetrokken 

(vgl. art. 12 VW). Een vergunning tot vestiging kan niet woraen 

ingetrokken wegens het niet meer beschikken over voldoende midaelen 

van bestaan. Ook veroordeling wegens het begaan va- strafbare 

feiten van minaer ernstige aard levert niet vclaoende grond voor 

het intrekken van een vergunning tot vestiging op. Voorts moet het 

gevaar aat de vreemdeling vsor de nationaie veiligzeia varmt van 

ernstige aard zijn, wil van intrekking van zijn verg,~nnicg tot 

vestiging sprake kunnen zijn. 

voorstel tot Inaien het hoofd van plaatselijke politie v,.r. oorceel is dat er 
intrekking gronden aanwezig zijn tot intrekking van een vergu~ning tot 

vestiging, doet hij daaromtrent aan de Ilinister var. Justitie een 

voorstel, met gebruikmaking var. een formulier van het ais bijlage 

C 5 bij deze circulaire gevoegde model. Bij het voorstei moet een 
afzonaerlijk rapport worden overgeiegd, houdenae het verl.oor van 

de houder der vergunning omtrent de feiten, op grond waarvm net 

voorstel wordt gedaen. Aan de vreemdeling moet bij dit verhoor 

de gelegenheid worden gegeven om feiten of omstandigheden te noemen, 

welke naar zijn mening bij de beslissing op het voorstel in aan- 

merking moeten worden genomen. Deze feiten en omstandigheden moeten 

in het rapport worden vermeld. Tevens moet uit het ra-port blijken 

25e wijz. Vc. 



ef, en in bevestigend geval, welke bezwaren hij tegen intrekking 

der vergunning heeft aan te voeren. Door de vreemdeling genoemde 

personen die volgens zijn verxlaring iets te zijnen gunste kunnen 

aanvoeren waren tevens zoveel mogelijk te doen horen; hun ver- 

klaringen behoren mede in het rapport te worden opgenomen. 

Wordt het voorstel gedaan wegens een der in art. 14, eerste iid, 

onder b of 2, Vw genoemde gronden, dan dient zo mogelijk tevens 

een gewaarmerkt afscnrift van het terzake van de door de vreem- 

deling begane 

- strafbare - 

25e wi jz. Vc. 



wijze waarop 
de beslissing 
op het voorstel 
t e r  kennis 
wordt gebracht 

inhouding van 
identiteits - 
papieren 

Eerste  wijziging 

strafbare feiten opgemaakte proces-verbaal c.  q. rapport bij ,de stukken 

te  worden overgelegd. Het voorstel wordt rechtstreeks toegezonden aan 

de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het minis- 

ter ie  van Justitie. Een afschrift van het voorstel en van de daarbij be- 

horende bijlagen, zendt het hoofd van plaatselijke politie toe aan de be- 

voegde procureur-generaal, fgd. directeur van politie. (Is het voorstel 

tot intrekking der  vergunning gegrond op het bedrijven van ongewenste 

politieke activiteit door de vreemdeling, dan behoort dat voorstel - in 

tweevoud - door tussenkomst van de bevoegde procureur-generaal, fgd. 

directeur van politie, aan de Minister van Justitie te worden ingezonden: 

zie Deel H, onder 4, punt 9, van deze circulaire).  

De beslissing op het voorstel zal zo spoedig mogelijk te r  kennis worden 

gebracht van de bevoegde procureur-generaal, fgd. directeur van poli- 

tie en van het hoofd van plaatselijke politie. Is de vergunning tot vesti- 

ging ingetrokken, dan wordt van de desbetreffende beschikking tevens 

een exemplaar, t e r  uitreiking aan de helanghebbende, toegezonden aan 

het hoofd van plaatselijke politie. Op een derde aan hem toegezonden 

exemplaar tekent het hoofd van plaatselijke politie aan op welke datum 

en op welke wijze de beschikking te r  kennis van de vreemdeling werd 

gebracht, waarna dit exemplaar zo spoedig mogelijk aan de Minister 

van Justitie (hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking) 

wordt teruggezonden (zie in dit verband ook a r t .  5 3 ,  eerste  lid, Vb). 

Het aan de vreemdeling uitgereikte document als bedoeld in bijlage 55 
VV, wordt zo mogelijk ingehouden. 

Hetzelfde geldt met betrekking tot de aan de gezinsleden van de vreem- 

deling verstrekte documenten als  bedoeld in bijlage 5~ VV, voor zover 

deze gezinsleden door het intrekken van de vergunning tot vestiging hun 

status van vreemdeling, aan wie het krachtens a r t .  10, tweede lid, Vw 

was toegestaan om in Nederland te verblijven, hebben verloren (zie de 

a r t t .  47, ee rs te  lid, Vb en 24a VV, alsmede Deel C, Hoofdstuk XXXIV, 

van deze circulaire).  

Hoofdstuk XXXII Het vervallen van een vergunning tot vestiging 

Ingevolge a r t .  14, tweede lid, Vw vervalt een vergunning tot vestiging 

van rechtswege, zodra de houder daarvan zijn hoofdverblijf buiten Ne- 

derland vestigt. 

De vraag of de vreemdeling zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft ge- 

vestigd zal naar feitelijke omstandigheden beoordeeld moeten worden. 

Laat de vreemdeling zich bijvoorbeeld uitschrijven uit het bevolkings - 

- bevolkingsregister - 


