Daarbij wordt gebruik g e ~ a a k tvan een formulier, waarvan het
model is vastgesteld bij bijlage C 1 2 var 3eze circclcire.
Het hoofd van plaatselij~e politie dient vac inlichtinger. en
advies aan genoemde hoofdafdeling middels toezending van een
ingevulde inlichticgezstaat C 4. Blijkt na anderzoek door het
hoofd van plaatselijke politie dat de aanvrager zich in een
andere gemeente wil vestigen dan zendt eerstgenoemde autoriteit
de aanvraag met zijn bevindingen door aan zijn collega van de
plaats van vestiging. Deze laatste handelt vervolgecs als
vorenomschreven.
materiële
aspecten.

De materiële aspecten, zoals de criteria waaraan de aanvrager
moet voldoen om voor verlening van een m.v.v.

in aanmerking

te komen, zijn nader aangegeven bij de bespreking van de bijzondere
categorieën vreemdelingen als bedoeld in artikel 19 VlI (zie onder
Hoofdstuk IX).
Bij het onderzoek dat door het hoofd van plaatselijke politie
wordt ingesteld dienen de daar gegeven aanwijzingen, welke
de halve voor wat de Seoordellng der m.v.v.-aanvragen betreft
van overeenkomstige toepassicg zijn, in acht worden genomen.
Hoofdstuk V11 Karakter van de vergunning tot verblijf
Voor verblijf in ?Jederland voor een langere duur dan de krachtens
art. 8 Vw toegestane termijn behoeft de vreemdeling ingevolge
art.

9 Vw een vergunning tot verblijf (of een andere verblijfs-

titel als bedoeld in art 1 0 ~ ~ )De
. vergunning tot verblijf wordt
steeds voor een bepaalde tijdsduur verleend.
De vreemdeling aan wie een vergunning tot verblijf is verleend
(d.w.z.

te wiens aanzien door het bevoegde gezag is besliat

dat hem verblijf in Nederland is toegestaan op de voet van
art. 9 VW) krijgt daarvan kennis op de wijze, bepaald in art.
53 W, juncto art. 29, leden 1-4, VV. Ten bewijze van het
verlenen van de vergunning wordt hetzij een aantekening in het
paspoort van de vreemdeling gesteld, hetzij aan deze een afzonderlijk document uitgereikt van het als blijlage
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voorgeschreven model. Aldus wordt de vreemdeling tevens in

25e wijz. Vc.

staat

-

staat gesteld om te voldoen aan de als maatregel van toezicht
opgelegde verplichting tot het bij zich dragen en desgevraagd
vertonen van een identiteitspapier (art.

17, eerste lid, aanhef
5,

en onder 5, Vw juncto art. 54, eerste lid, tweede lid, onder
en derde lid, vb).

Hoofdstuk VIII Het indienen van een verzoek om een verpnning
tot verblijf
Tot uitvoering van art. 16, eerste lid, aanhef en onder 5, Vw
strekken art. 52 Vb en art. 28, juncto

bijlage

4, W. In de

regel zal aan het verlenen van een vergunning tot verblijf een
daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de vreemdeling ten
grondslag moeten l i ~ g e n
(vreemdelingen die krachtens de overgangsbepaling van art. 46, eerste lid, Vv, van rechtswege houder
van een vergunning tot verblijf zijn, behoeven uiteraard geen
verzoek tot . c t verlenen van een zodanige vermnning meer in
te dienen).
door wie en
bij wie het
verzoek moet
worden ingediend

Art. 52 Vb bepaalt dat een verzoek om het verleaen van een
vergunning tot verblijf moet worden gedaan door het indienen
van een ingevuld en door

