
Inleiding A4/1 

1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden regels gegeven over de toelating van vreemdelingen tot 
Nederland. Onder toelating wordt verstaan: instemming met het bestendig verblijf in 
Nederland van een vreemdeling. 

Een vreemdeling kan voor kort en voor lang verblijf worden toegelaten. 
In 2 (vrije termijn) en 3 (visa voor kort verblijf) worden de regels en voorwaarden voor 
kort verblijf uiteengezet. 

Nederland voert een restrictief toelatingsbeleid. Daarom dient een vreemdeling om 
toegelaten te worden tot Nederland aan een aantal voorwaarden te voldoen. In 4 wor- 
den de algemene toelatingsvoonvaarden uiteengezet. In deel B van de Vreemdelin- 
gencircula.ire worden voor bepaalde categorieën vreemdelingen bijzondere voor- 
waarden gesteld. 

Wil een vreemdeling voor langer dan drie maanden in Nederland verblijven dan dient 
hij in beginsel in het bezit te zijn van een mw.  In 5 wordt deze m w  behandeld. 

Na binnenkomst in Nederland met een geldige m w  komt de vreemdeling in aanmer- 
king voor een vergunning tot een verblijf op grond van art. 9 Vw. 
In 6 worden regels gegevens over de aanvraag van een vergunning tot verblijf, de wijze 
van behandeling van deze aanvraag, de verlening en de verlenging van deze vergun- 
ning en de gronden voor intrekking van deze vergunning. 

Na vijf jaar verblijf op grond van artt. 9,9a of 10 Vw komt een vreemdeling in aanmer- 
king voor een vergunning tot vestiging. In 7 worden regels gegeven over de aanvraag 
van een vlergunning tot vestiging, de wijze van behandeling van deze aanvraag, de ver- 
lening van deze vergunning en de gronden voor intrekking van deze vergunning. 

De toelating als vluchteling wordt behandeld in B7. In 8 van dit hoofdstuk wordt hier- 
naar verwezen. 

In 9 worden regels gegeven over het verblijfsrecht voor onbepaalde duur (art. 10, 
tweede lild, Vw). 

a De vergunning tot verblijf, de vergunning tot vestiging en de toelating als vluchteling 
worden verleend bij beschikking. Over de wijze van kennisgeven van deze beschikkin- 
gen worden in 10 regels gegevens. 
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