r e g i s t e r wegens vertrek naar het buitenland, ontruimt h i j zijn woning
of appartement e n laat hij zijn inboedel over de grens brengen, dan
heeft hij klaarblijkelijk zijn hoofdverblijf h i e r t e lande opgegeven. Van
belang in dit opzicht is uiteraard mede hetgeen de vreemdeling zelf omtrent het doel van zijn v e r t r e k naar het buitenland verklaart. In alle gevallen waarin twijfel kan bestaan omtrent de vraag of een vreemdeling
aan wie een vergunning tot vestiging is verleend a l dan niet zijn hoofdverblijf buiten Nederland vestigt of heeft gevestigd, dient het hoofd van
plaatselijke politie daaromtrent het oordeel t e vragen van de Minister
van Justitie, zulks onder vermelding van alle gegevens, welke voor de
beoordeling van deze vraag nodig zijn.
Bij verval d e r vergunning dient het aan de vreemdeling uitgereikte document a l s bedoeld in bijlage 5 5 VV zoveel mogelijk te worden ingehouden.
Van de omstandigheid dat de vergunning i s vervallen moet melding worden gemaakt op de ingevolge het bepaalde in Deel H, onder 2 , van deze
circulaire aan het ministerie van Justitie (hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking) in te zenden opgave.
Het vervallen van een vergunning tot vestiging heeft tot gevolg dat ook
de in a r t . 47, e e r s t e lid, Vb e n a r t . 24a VV genoemde gezinsleden van
de vreemdeling hun status verliezen van vreemdelingen aan wie het
krachtens a r t . 10, tweede lid, Vw is toegestaan voor onbepaalde tijd in
Nederland te verblijven. Voor zover aan hen een document was uitgereikt als bedoeld in bijlage 5 2 VV dient dit document derhalve zo mogelijk t e worden ingehouden.
Hoofdstuk XXXIII Vreemdelingen die krachtens overgangsbepaling van
rechtswege houder van een vergunning tot vestiging zijn
Art. 46, tweede lid, Vw bepaalt dat vreemdelingen die na het bereiken
van de eenentwintigjarige leeftijd gedurende een tijdvak van vijf jaren,
onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip waarop de Wet in werking
treedt, hun geoorloofd hoofdverblijf in Nederland hebben, van rechts wege houder van een vergunning tot vestiging in de zin van de Wet zijn.
Deze bepaling kan derhalve geen toepassing vinden op vreemdelingen
die de leeftijd van zesentwintig jaar nog niet hebben bereikt. Zodanige
vreemdelingen kunnen uiteraard krachtens a r t . 46, e e r s t e lid, Vw wel
van rechtswege houder van een vergunning tot verblijf zijn (zie Deel C,
Hoofdstuk XXVIII, van deze circulaire). De vreemdelingen die krachtens a r t . 46, tweede lid, Vw van rechtswege houder van een vergunning
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tot vestiging zijn, genieten uiteraard dezelfde rechtsbescherming a l s
vreemdelingen aan wie onder de werking van de nieuwe wet op hun v e r zoek een zodanige vergunning is verleend; met name zijn ook op hen de
a r t t . 10, e e r s t e lid, aanhef e n onder 2, e n 14 Vw van toepassing. Aangezien aan een vergunning tot vestiging geen voorschriften kunnen worden verbonden dienen eventueel nog onder de berusting van het hoofd van
plaatselijke politie zijnde waarborgsommen, welke zijn gedeponeerd
door of ten behoeve van vreemdelingen op wie a r t . 46, tweede lid, Vw
-Jan toepassing is aan de rechthebbenden t e worden teruggegeven. Nakoming van ten behoeve van zodanige vreemdelingen gegeven garantverklaringen kan niet m e e r worden gevorderd.
Voor het begrip hoofdverblijf zie Deel C, Hoofdstuk XXX van deze c i r culaire.
In het algemeen mag worden aangenomen dat vreemdelingen die onmiddellijk v66r de datum van inwerkingtreding van de Wet gedurende vijf
achtereenvolgende jaren houder van een verblijfsvergunning zijn geweest, in dit tijdvak ook hun hoofdverblijf in Nederland hebben gehad.
In twijfelgevallen ware de beslissing hieromtrent van de Minister van
Justitie te vragen.
De artt. 51, e e r s t e lid, en 52 VV hebben betrekking op de afgifte van
documenten, overeenkomstig het a l s bijlage 5a bij het VV gevoegde model, aan vreemdelingen, behorende tot de onderwerpelijke categorie
(zie hiervoor nader Deel D, Hoofdstuk 111, onder F, van deze circulaire).
Hoofdstuk XXXIV Vreemdelingen aan wie het krachtens a r t . 10, tweede
lid, Vw i s toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland t e verblijven
uitvoering van
a r t . 10,
tweede lid, Vw

Ingevolge a r t . 10, tweede lid, Vw kan het bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur ook aan andere vreemdelingen dan houders van
een vergunning tot vestiging en toegelaten vluchtelingen worden toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland t e verblijven. De desbetreffende
bepaling is uitgevoerd bij de artt. 47 Vb en 24a VV. Voor alle
onder nader aangeduide

-

hier-

- categorieen van vreemdelingen op wie het

be-

paalde krachtens a r t . 10, tweede lid, Vw vantoepassing i s geldt, dat zij als
echtgenote of a l s kind benedende leeftijd vaneenentwintig jaar feitelijk tot
het gezin moeten behoren van hetzij een Nederlander, hetzij de houder
van een vergunning tot vestiging. De bepaling is derhalve ondermeer
niet van toepassing op gehuwde vrouwen die gescheiden van hun man l e ven of op kinderen die zelfstandig in hun onderhoud voorzien e n e l d e r s
in Nederland wonen. Bij twijfel omtrent de vraag of aan de voorwaarde
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