
a. vreemdelingen, ten aanzien van wie de Minister van Justitie, 

zich de bevoegdheid tot het weigeren van een vergunning tot 
0 

/ dd verblijf heeft voorbehouden (zie artikel 20,/- lid, en 

de artikelen 47 en 48 W ) J  het betreft hier in het bi.jzonder 

vreemdelingen die nauw verwant zijn aan hier te lande wonen- 

de Rederlandere of die vroeger zelf Nederlander zijn geweest 

en vreemdelingen die een beroep op vluchtelingschap doen; 

b, vreemdelingen wier onmiddellijke verwijdering een speciale 

hardheid zou betekenen1 

c. gevallen waarin een eventuele gunstige beslissing op het 

beroep door de verwijdering geen effect meer zou hebben) 

hierbij valt in het bijzonder te denken aan vreemdelingen 

voor wie de terugkeer naar Nederland, in geval in beroep 

alsnog tot hun toelating mocht worden besloten, feitelijk 

niet meer mogelijk zou zijn, bijvoorbeeld omdat te verwach- 

ten is dat de autoriteiten van hun land hun vertrek zouden 

beletten of belemmeren. 

Indien naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke politie 

sprake kan zijn van een geval, als hierboven onder 2 of 2 be- 

doeld, gelieve deze daaromtrent zonodig op de wijze, voorge- 

schreven in Deel H, onder l., van deze circulaire, een bijzon- 

dere aanwijzing te vragen. 

Hoofdstuk TV - Vreemdelingen wier uitzetting niet mag plaats 
vinden of wier uitzetting dient te worden opRe- 

~chort 

De uitzetting van een vreemdeling mag niet plaats vinden, of 

dient te worden opgeschort, in de volgende gevallen: 

a. zolang hot de vreemdeling krachtens een der bepalingen van - 
de artt. 8 - 10 Vw is toegestaan in Nederland te verblijven 
(zie art. 22, eerste lid, Vv); 

b, zolang het beyoegde gezag nog niet de vereiste last tot uit- - 
zetting heeft gegeven (zie artt.6, tweede lid, 22, tweede lid 

en 23, leden 1-4,Vw;80 Vb en 47 en 48 W,alsmede hieronder 

Hoofdstuk V) of indien het de vreemdeling is toegestaan.in 

Bederland te verblijven, hangende de beslissing op een door 

hem ingediend verzoek om een vergunning tot verblqf, een 

vergunning tot vestiging of om toelating als vluchteling 

(zie ook art.39, tweede en zesde lid, W); 
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c. zolang de ingevolge art. 24 Vw dan wel de artt.98, eerste en - 
tweede lid, art. 103, derde lid, of 104, derde lid, Vb aan de 

vreemdeling te gunnen "redelijke termijn" nog niet is verstre- 

ken (zie in dit verband ook art. 45, eerste lid, W); 

d. zolang de verwijdering van de vreemdeling met het oog op de - 
gezondheidstoestand van hemzelf dan wel van een van zijn ge- 

zinsleden niet verentwoord is te achten; de voorgenomen ver- 

wijdering van een gezin uit Nederland moet woraen opgeschort, 

indien de gezondheidstoestand van een der leden van het gezin 

aan de uitvoering van die verwijdering in de weg staat (zie 

art. 25 Vw,alsmede art. 45, tweede lid, W); 
e. indien de vreemdeling ten minste een maand v66r het verstrij- - 

ken van de geldigheidsduur van een hem verleende vergunning 

tot verblijf een verzoek heeft ingediend om verlenging van de 

geldigheidsduur van die vergunning, om het verlenen van een 

vergunning tot vestiging of om toelating als vluchteling,een 

en ander zolang op dat verzoek nog niet is beslist (art.79 Tb); 

f. indien het betreft een begunstigde E.E.G.-onderdaan in de - 
zin van art. 91, eerste lid, Vb, die een verzoek heeft inge- 

diend om het verlenen, of om het verlengen van de geldig- 

heidsduur, van een vergunning tot verblijf, zolang op dat 

verzoek nog niet is beslist; in dit laatste geval behoeft 

het verzoek dus niet tenainste een maand voor het verstrijken 
van de geldigheidsduur der vergunning ingediend te zijn 
(art. 97 vb)t 

a. indien het betreft een vreemdeling op wie art. 103 Vb van 
toepassing is, en die een verzoek heeft ingediend om ver- 

lenging van de geldigheidsduur van een hem verleende ver- 

gunning tot verblijf, zolang op dat verzoek niet is beslist; 

ook in dit geval behoeft het verzoek niet tenminste 4Bn 

maand voor het verstrijken van de geldigheidsduur der ver- 

gunning te zijn ingediend (art. 103; tweede lid, en vijfde 

lid, aanhef en onder a, Vb). 

h. indien het betreft een verdragsvluchteling, of een staatr - 
loze, op wie art. 104 Yb van toepassing is, en die een verzoek 

- heeft - 
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heeft ingediend om verlenging van de geldigheidsduur van een hem 

verleende vergunning tot verblijf, zolang op dat verzoek niet i s  be- 

slist; ook in dit geval geldt niet de eis dat het verzoek tenminste een 

maand v65r het verstrijken van de geldigheidsduur der vergunning 

moet zijn ingediend (zie art. 104, eerste lid, juncto vijfde lid, V3); 

i. indien het betreft een vreemdeling ten aanzien van wie een beschik- - 
king i s  gegeven strekkende tot uitzetting, in de gevallen bedoeld in 

art .  29, eerste lid, onder f en 9, Vw, zolang de beschikldng nog 

niet aan de vreemdeling i s  uitgereikt of toegezonden (art. 81 Vb); 

j. indien de vreemdeling inmiddels een schorsend verzoek om herzie- - 
ning of om nadere voorziening heeft ingediend, zolang op dat verzoek 

niet is beslist (zie artt. 32 en 38 Vw, 98 eerste lid, 103, derde lid, 

en 104, derde lid, Vb, alsmede art. 45, derde lid, VV); 

k. indien het betreft een vreemdeling die als verdacht van een strafbaar - 
feit is aangehouden, tegen wie een straivervolging wegens misdrijf 

is ingesteld of die tot,vrijheidsstraf i s  veroordeeld, een en ander 

zolang het onderzoek nog niet i s  be6indigd. omtrent strafvervolging 

nog niet onherroepelijk i s  beslist, dan wel de straf nog niet is 

ondergaan. In zodanige gevallen mag niet tot uitzetting worden over- 

gegaan alvorens is vastgesteld dat het met de vervolging belaste 

openbaar ministerie geen bezwaar tegen de uitzetting heeft, Bij be- 

zwaar van de zijde van het openbaar ministerie kan het hoofd van 

plaatselijke zonodig een bijzondere aanwijzing terzake van de 

Minister van Justitie vragen. Is  het aannemelijk dat de verwijdering 

van een vreemdeling door een of ander op moeilijkheden zal stuiten - 
bijvoorbeeld om'dat hij niet beschik over geldige reispapieren of be- 

schikt over reispapieren die nog slechts korte tijd geldig zijn - dan 

dient bij het aantreffen van de vreemdeling aanstonds op de wijze, 

voorgeschreven in Deel H, onder 1, van deze circulaire contact te  

worden opgenomen met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en 

Grensbewaking van het ministerie van Justitie (voor de te volgen ge- 

dragslijn indien het betreft een vreemdeling die in een strafinrich- 

ting is opgenomen: zie hieronder Hoofdstuk X). 

- Hoofdstuk V - 

7e Wijz. Vc. 


