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Eerste  wijziging 

strafbare feiten opgemaakte proces-verbaal c .  q. rapport bij ,de stukken 

te worden overgelegd. Het voorstel wordt rechtstreeks toegezonden aan 

de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het minis- 

ter ie  van Justitie. Een afschrift van het voorstel en van de daarbij be- 

horende bijlagen, zendt het hoofd van plaatselijke politie toe aan de be- 

voegde procureur-generaal, fgd. directeur van politie. (Is het voorstel 

tot intrekking de r  vergunning gegrond op het bedrijven van ongewenste 

politieke activiteit door de vreemdeling, dan behoort dat voorstel - in 

tweevoud - door tussenkomst van de bevoegde procureur-generaal, fgd. 

directeur van politie, aan de Minister van Justitie te  worden ingezonden: 

zie Deel H, onder 4, punt 9, van deze circulaire).  

De beslissing op het voorstel zal zo spoedig mogelijk te r  kennis worden 

gebracht van de bevoegde procureur-generaal, fgd. directeur van poli- 

tie en van het hoofd van plaatselijke politie. Is de vergunning tot vesti- 

ging ingetrokken, dan wordt van de desbetreffende beschikking tevens 

een exemplaar, t e r  uitreiking aan de belanghebbende, toegezonden aan 

het hoofd van plaatselijke politie. Op een derde aan hem toegezonden 

exemplaar tekent het hoofd van plaatselijke politie aan op welke datum 

en op welke wijze de beschikking te r  kennis van de vreemdeling werd 

gebracht, waarna dit exemplaar zo spoedig mogelijk aan de Minister 

van Justitie (hoofdafdeling Vreemdelingenzakeri en Grensbewaking) 

wordt teruggezonden (zie in dit verband ook a r t .  53, eers te  lid, Vb). 

Het aan de vreemdeling uitgereikte document als bedoeld in bijlage 5a - 
VV, wordt zo mogelijk ingehouden. 

Hetzelfde geldt met betrekking tot de aan de gezinsleden van de vreem- 

deling verstrekte documenten als  bedoeld in bijlage 55 VV, voor zover 

deze gezinsleden door het intrekken van de vergunning tot vestiging hun 

status van vreemdeling, aan wie het krachtens ar t .  10, tweede lid, Vw 

was toegestaan om in Nederland te  verblijven, hebben verloren (zie de 

ar t t .  47, ee rs te  lid, Vb en 24a VV, alsmede Deel C, Hoofdstuk XXXIV, 

van deze circulaire).  

Hoofdstuk XXXII Het vervallen van een vergunning tot vestiging 

Ingevolge a r t .  14, tweede lid, Vw vervalt een vergunning tot vestiging 

van rechtswege, zodra de houder daarvan zijn hoofdverblijf buiten Ne- 

derland vestigt. 

De vraag of de vreemdeling zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft ge- 

vestigd zal naar feitelijke omstandigheden beoordeeld moeten worden. 

Laat de vreemdeling zich bijvoorbeeld uitschrijven uit het bevolkings - 
- bevolkingsregister - 



Eerste  wijziging 

regis ter  wegens vertrek naar het buitenland, ontruimt hi j  zijn woning 

of appartement en laat hij  zijn inboedel over de grens brengen, dan 

heeft hij  klaarblijkelijk zijn hoofdverblijf hier  te  lande opgegeven. Van 

belang in dit opzicht is uiteraard mede hetgeen de vreemdeling zelf om- 

trent het doel van zijn vertrek naar  het buitenland verklaart. In alle ge- 

vallen waarin twijfel kan bestaan omtrent de vraag of een vreemdeling 

aan wie een vergunning tot vestiging is verleend al dan niet zijn hoofd- 

verblijf buiten Nederland vestigt of heeft gevestigd, dient het hoofd van 

plaatselijke politie daaromtrent het oordeel te  vragen van de Minister 

van Justitie, zulks onder vermelding van alle gegevens, welke voor de 

beoordeling van deze vraag nodig zijn. I 

Bij verval de r  vergunning dient het aan de vreemdeling uitgereikte do- 

cument a l s  bedoeld in bijlage 55 VV zoveel mogelijk te worden ingehou- 

den. 

Van de omstandigheid dat de vergunning is vervallen moet melding wor- 

den gemaakt op de ingevolge het bepaalde in Deel H, onder 2,  van deze 

circulaire aan het ministerie van Justitie (hoofdafdeling Vreemdelingen- 

zaken en Grensbewaking) in te zenden opgave. 

Het vervallen van een vergunning tot vestiging heeft tot gevolg dat ook 

de in ar t .  47, ee rs te  lid, Vb en a r t .  24a VV genoemde gezinsleden van 

de vreemdeling hun status verliezen van vreemdelingen aan wie het 

krachtens a r t .  10, tweede lid, Vw is toegestaan voor onbepaalde tijd in 

Nederland te verblijven. Voor zover aan hen een document was uitge- 

reikt als bedoeld in bijlage 52 VV dient dit document derhalve zo moge- 

lijk te worden ingehouden. 

Hoofdstuk XXXIII Vreemdelingen die krachtens overgangsbepaling van 

rechtswege houder van een vergunning tot vestiging zijn 

Art. 46, tweede lid, Vw bepaalt dat vreemdelingen die na het bereiken 

van de eenentwintigjarige leeftijd gedurende een tijdvak van vijf jaren, 

onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip waarop de Wet in werking 

treedt, hun geoorloofd hoofdverblijf in Nederland hebben, van rechts - 
wege houder van een vergunning tot vestiging in de zin van de Wet zijn. 

Deze bepaling kan derhalve geen toepassing vinden op vreemdelingen 

die de leeftijd van zesentwintig jaar nog niet hebben bereikt. Zodanige 

vreemdelingen kunnen uiteraard krachtens ar t .  46, e e r ~ t e  lid, Vw wel 

van rechtswege houder van een vergunning tot verblijf zijn (zie Deel C, 

Hoofdstuk XXVIII, van deze circulaire).  De vreemdelingen die krach- 

tens a r t .  46, tweede lid, Vw van rechtswege houder van een vergunning 

- tot - 


