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vluchtelingen en  
staatlozen 

heidsuitkering kunnen doen gelder ( z i e  h iervoor  nader  Deel G, onder 4, 

van deze c i r cu la i re ) .  Werd de vergunning niet onder een  beperking v e r -  

leend, dan zal ,  mi t s  aannemelijk is dat de vreemdeling niet binnen de  

termijn,  gedurende welke die vergunning nog geldig is, naar  ons land 

zal  terugkeren,  veelal  kunnen worden volstaan met aantekening in de 

vreemdelingenadministratie van het hoofd van plaatselijke politie om- 

t rent  het ve r t r ek  van de vreemdeling naa r  het buitenland en  opgave van 

deze mutatie aan  het minis ter ie  van Justi t ie op de in Deel H, onder 2, 

van deze c i r cu la i re  voorgeschreven wijze (zie ook bijlage H2-b bij  deze  

c i r cu la i re ) .  

Aangezien de vergunning in dat geval niet is ingetrokken, m a g  ui teraard  

geen annulering of inkorting daarvan plaats vinden. In dit verband z i j  

nog gewezen op het bepaalde in a r t .  57, e e r s t e  lid, aanhef er1 onder 2, 
e n  vierde  lid, aanhef en onder 5, Vb (kennisgeving van ve r t r ek  naar  het 

buitenland). 

De gronden, waarop een  vergunning tot verblijf kan worden ingetrokken, 

zijn beperkter  dan die, waarop zodanige vergunning, of de verlenging 

van de geldigheidsduur daarvan, kan worden geweigerd (vgl. arL. 11, 

vijfde lid, Vw).  Verwezen zij  onder m e e r  naa r  hetgeen hieromtrent 

werd vermeld in  Deel C, Hpofdstuk XV en XXI, van deze c i rcula i re .  

Voor de t e  volgen gedragslijn, indien een  vergunning tot verblijf i s  in-  

getrokken van een  vreemdeling,  die naa r  het buitenland is vertrokken, 

zonder dat hem de desbetreffende beschikking h ie r  te lande kon worden 

uitgereikt: zie Deel C, Hoofdstuk XXVI, van deze c i rcula i re .  

Voor de gronden tot intrekking van een  vergunning tot verblijf, verleend 

aan een  begunstigde E. E. G. -onderdaan: zie de a r t t .  95, leden 2 -4, en  

96, e e r s t e  lid, aanhef en  onder 2, Vb, a lsmede Deel G, onder 1 ,  van 

deze c i rcula i re .  

Voor de  gronden tot intrekking van een  vergunning tot verblijf, verleend 

aan een verdragsvluchteling of een  staatloze: zie a r t .  104, v ierde  en 

vijfde lid, Vb, a lsmede Deel G, onder 2, van deze c i rcula i re .  

Hoofdstuk XXVI: Eìeiwegdheid tot het  intrekken van vergunningen tot 

verblijf 

Ingevolge a r t .  2 2  VV berust  de  bevoegdheid tot het intrekken van een 

vergunning tot verblijf in  de  rege l  b i j  het hoofd van plaatselijke politie. 

Behoort de  vreemdeling ech te r  tot een  d e r  in het tweede lid van dat a r -  

t ikel  aangeduide categorieen,  dan behoort de beslissing tot intrekking 

genomen t e  worden door de Minister van Justi t ie.  

E e r s t e  wijziging - Van - 



intrekking door 
het hoofd van 
plaatselijke 
politie 

Van een beslissing tot intrekking wordt overeenkomstig het bepaalde 

in art .  53, eerste en derde lid, Vb aan de vreemdeling een schriftelijke 

en gemotiveerde kennisgeving gedaan, waarbij hij tevens wordt gewezen 

op de mogelijkheid tot het vragen van herziening der  beschikking, over- 

eenkomstig de artt .  29 en 30 Vw (zie ook art .  107 Vb). Voor het model 

van een zodanige beschikking zie bijlage C 7, onder 5, van deze circu- 

laire  (in dit verband is mede van betekenis hetgeen omtrent de eis van 

motivering i s  vermeld in Deel F van deze circulaire). 

Ten aanzien van begunstigde E. E. G. -onderdanen dient een afwijkende 

procedure te worden gevolgd (zie Deel G, onder 1, van deze circulaire). 

Voor verdragsvluchtelingen en staatlozen zij verwezen naar Deel G, on- 

der  2, van deze circulaire. 

Voor vreemdelingen op wie het Europees Vestigingsverdrag van toepas- 

sing i s :  zie Deel G, onder 8 van deze circulaire. 

De uitreiking van het stuk moet zo mogelijk in persoon geschieden. De 

datum en de wijze waarop de beschikking te r  kennis van de vreemdeling 

i s  gebracht, dienen steeds nauwkeurig in de administratie van het hoofd 

van plaatselijke politie te worden vastgelegd. 

Meent het hoofd van plaatselijke politie, dat e r  aanleiding bestaat tot 

intrekking van een vergunning tot verblijf wegens het bedrijven van on- 

gewenste politieke activiteit door de vreemdeling, dan dient de procedu- 

r e  te worden gevolgd, aangegeven in Deel H, onder 4, punt 8, van deze 

circulaire. 

Is  de vergunning tot verblijf ingetrokken, dan wordt, indien deze ver- 

gunning in het paspoort van de vreemdeling was aangetekend, in dat pas- 

poort de in ar t .  44 VV omschreven aantekening gesteld en wordt de 

aantekening betreffende de verlening, of de verlenging van de geldig- 

heidsduur, der  vergunning doorgehaald. De doorhaling wordt gedateerd 

en geparafeerd (zie art .  38, derde lid, VV). Was de vreemdeling in het 

bezit van een afzonderlijk document als bedoeld in bijlage 5 2  dan wordt 

dit document zo mogelijk ingehouden. 

De vreemdeling, wiens vergunning is ingetrokken, zal in de regel ons 

land moeten verlaten (zie hiervoor nader Deel E van deze circulaire). 

gedragslijn Voorstellen tot intrekking van een vergunning tot verblijf van een vreem- 
indien de 
Minister van deling, behorende tot een der  in art .  22, tweede lid, VV aangeduide ca- 

Justitie be- tegoriegn worden door het hoofd van plaatselijke politie rechtstreeks 
voegd tot in- 
trekking is toegezonden aan het ministerie van Justitie (hoofdafdeling Vreemdelingen- 

zaken en Grensbewaking) met gebruikmaking van een formulier van het 

a l s  bijlage C5 bij deze circulaire gevoegde model. De op dat formulier 

vermelde aanwijzingen, o. a. voor wat betreft het opmaken van een 

rapport van verhoor van de vreemdeling, dienen nauwgezet te  worden 7e Wijz. Vc. 

- opgevolgd - 



opgevolgd. Een afschrift van Bet voorstel zendt het hoofd van plaatse- 

lijke politie ter h en nis neming toe aan de bevoegde procureur-generaal, 

fgd. directeur van politie. 

Voor de indiening van voorstellen tot intrekking van een vergunning tot 

verbl;jf,gegronC op het bedrijven van ongewenste oolitieke activiteit 

door een vreemdeling, geldt een afwijkenoe procedure: zie Deel H, onder 

L, punt 8, van deze circulaire. 

De beslissing van de Ilinister van Justitie op het desbetreffende .roer- 

stel wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de bevoegde pro- 

cureur-generzal, alsmede van het hoofd van plaatselijke politie, 

Is de verpinqing tot verblijf ingetrokkec,dan worden van de desbetref- 

fenue beschikking tevens drie exemplaren toegezonden aan het hoofd van 

plaatseiyke ~olitie. Zén exemplaar wordt door deze ten spoedigste aan 

Ce vreemdeling uitgereikt (of toegezonden).~et tweede exemplaar is be- 

stemd voor de cdministratie van het hoofd van plaatselijke politie.Ket 

derde exemplaar uordt, naUat daarop is sange-tekend op welke datum en 

op welke wijze 6e beschikking ter !<ennis van de vreemdeling werd ge- 

bracht, doar het hoofd van piaatselijke politie zo spoedig mogelijk aan 

de !*íinistor van ;ustitie teruggezonden. Ook in dit geval wordt in het 

paspoort van de vreemdeling de b:; art. 44 W voorgeschreven aanteke- 
ning gesteld, zulks onder doorhaling van de daarin voorkomende aante- 

kening betreffende de verlening, of de verlenging van de geldigheids- 

duur, der vergunning.Indien de vreendeling in ket bezit was -Jan eer, 

afzonderlijk document als bedoeld in de bijlagen 56 en 52 W, wordt 
dit document zo mogelijk inqei-ioiiier.. 

Tenzij de rilinister van Justitie anders heeft bepaald zal de vreemdeling, 

s-iens verzoek is afgewezen, ons lanci moeten veriaten.voor de in dere 

te volgen gedragslijn, mede met riet oog op de gegeven of te geveri last 

tot uitzetting, zie Deel E van deze circulaire. 

gedragslUn qeeft de vreemdeling ons land reeds eigener beweging verlaten, alvo- 

indien de rens kern de beschikking tot intrekking van de vergunning tot verblijf 
vreemdeling 
reeds naar kon :.!orden uitgereikt, dan zal de hesciiikking zo mogelijk alsnog in het 
het buiten- huitenland te zdner kennis moeten worder gebracht. Werd de desbe- 
land is ver- 
trokken;sig- treffende jeschikking geseven door het hoofd van plaztselijke poiitie, 
""lering dan dient deze, indien iet adres van de vreesdeling in het buitenland 
"v.t.v.in- 
getr." bekend is of Kan worden nagegaan, de beschikking - via het ministerie 

van Buitenlandse Zaken (bureau ~reemdelingenzaken) - ter uitreiking 
of toezending aan de Selanghebbende toe te sturen aan de desbetreffende 

diplomatieke of consnlaire vertegenwoordiger van Nederland in het 

- buitenland - 
l7e wijz. Vc. 



buitenland, met verzoek om bericht op welke datum de uitreiking of de 

toezending heeft plaatsgevonden. Tevens zal er aanleiding kunnen be- 

staan om ten aanzien van een vreemdeling als vorenbedoeld in het op- 

sporingsregister de signalering te doen opnemen "v.t.v.ingetr." (zie 

Deel C, Hoofdstuk 11, voorlaatste alinea, van deze circulaire). In het 

aan het ministerie van Justitie in te zenden bericht omtrent het ver- 

trek van de vreemdeling (zie bulage E 10 van deze circuiaire)ware dan 

mede een advies omtrent zodanige signalering op te nemen, waarbij ware 

te vermelden of de beschikking tot intrekking al dan niet, ter uit- 

reiking of toezending aan de belanghebbende, aan de betreffende Neder- 

landse vertegenwoordiger in het buitenland kon worden toegezonden. 

gevallen Hoofdstuk XXVII Teruggave van waarborgsommen 
waarin terug- 
gave moet Art. 50, eerste lid, Vb vermeldt de gevallen, waarin een door een 
plaatsvinden vreemdeling gedeponeerde waarborgsom teruggegeven dient te worden. 

Ingevolge art. 26, eerste lid, W moet de teruggave plaatsvinden, zo- 

dra een der daartoe in art. 50, eerste lid, Vb aangeduide gronden aan- 

wezig is. (Voor het vergoeden van rente op gedeponeerde waarborg- 

sommen: zie Deel C, Hoofdstuk XIV, van deze circulaire). 

Het ligt voor de hand dat een waarborgsom moet worden teruggegeven, 

indien de vergunning, waaraan het voorschrift tot het deponeren van 

een zodanige som was verbonden, haar geldigheid verloren heeft, het- 

zij door intrekking, hetzu door tijdsverloop (art. 50, eerste lid, 

onder 2,  ~b). Wordt het de vreemdeling echter toegestzan om, hangende 
de beslissing op een door hem ingediend verzoek om verlenging van de 

geldigheidsduur der vergunning, in Nederland te verblijven, dan 

heeft het uiteraard weinig zin om tot terugbetaling der gedeponeerde 

som over te gaan, indien de beslissing op het verzoek niet v66r het 

verstrijken van de geldigheidsduur der vergunning kan worden genomen. 

Wordt immers alsnog tot verlening besloten, dan zou het inmiddels 

teruggegeven bedrag opnieuw door de vreemdeling moeten worden gedepo- 

neerd, omdat door deze beslissing ook het aan de vergunning verbon- 

den voorschrift wederom van kracht geworden is. In verband hiermede 

zal het derhalve aanbeveling verdienen om in zodanig geval eerst tot 

teruggave der waarborgsom over te gaan, indien afwijzend op het ver- 

zoek om verlenging is beslist of indien bij de verlenging het aan 

de vergunning verbonden voorschrift tot het deponeren der waarborg- 

som is ingetrokken. Ove~igens dient ernaar te worden gestreefd de 

beslissing op het verzoek om verlenging steeds v56r het verstrijken 

van de geldigheidsduur der vergunning te nemen. 

- Teruggave - 
l7e wijz. Vc. 


