
Yoofdstiik XXIX Karakter der v e r m i n g  tot vestigin; 

Voor een vergunning tot vestiging komen in aanmerking vreemde- 

lingen die reeds gedurende een zeker aantal jaren op legale uijze 

in ons iana heboen gewoond (zie art. 13, derde en vierde lid, Vw), 

(zie echter voor bel ge^ en Luxemburgers art. 96, tweede lid, vb). 

Aan de houder van zodanige vergunning is het toegestaan voor E- 

be~aaide tijd in Neaeriand te verblijven; (art. 10, eerste lid, 

aanhef en onder 2, Vw). De vergunningen worden derhalve - anders 
dan vergunningen tot verblijf - niet voor een bepaalde tijdsduur 
verleend, zogat ook van verlenging van de geldigheidsduur van 

vergunningen tot vestiging geen sprake is. Vergunningen tot 

vestiging kunnen - eveneens in tegenstelling tot vergunningen tot 
verblijf - niet onder beperkingen worden verleend, noch kunnen 
daaraan voorschriften worden verbonden (art. 13, tweede lid, VW). 

Maatregelen var toezicht, als bedoeld in art. 17, tweede lid, en 
art. 18 Vw kunnen te zijnen aanzien niet worden getroffen. In- 

trekking van een vergunning tot vestiging is slechts mogelijk op 

bepaalde, in de Wet genoemde ernstige gronden (art. 14 Vw). 

Aangezien de vergunning slechts verleend kan worden aan vreemde- 

lingen, die - gedurende een zeker aantal jaren - hun hoofdverblijf 
in Xederlsnd hebben, bepaalt de Wet dat een vergunning tot 

vestiging van rechtswege vervait, zodra de houder ervan zijn 

hoofaverblijf buiten Nederland vestigt (art. 14, tweede lid, Vw). 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt (zie Deel C, Hoofdstuk XXV van 

deze circulaire) kefit de Wet niet de mogelijkheid van verval 

van rechtswege van een v e r w n i n g  tot verblijf. 

Hoofdstuk X X X  Het verlenen of weigeren van een vergunning tot 

vestiging 

bevoegdheid tot Ingevolge artikel 13, eerste lid, Vw is de Minister van Justitie 
het verlenen en bevoegd tot het verlenen van vergunningen tot vestiging. De 
weigeren 

C hoofden van plaatselijke politie zijn hierbij gemachtigd om 

namens de biinister vergunningen tot vestiging te verlenen, dan 

wel zodanige vergunningen te weigeren in geval ékn aer in art. 13, 

- derde - 

25e wijz. Vc. 


