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1 Inleidina 

Vreemdelingen aan wie verblijf in Nederland is toege- 
staan (artt. 8-10 Vw) 

Het is toegestaan om in Nederland te verblijven aan 
vreemdelingen die onderscheidenlijk: 

- voldoen aan de vereisten voor het verblijf in de 
vrije termijn (art. 8 j0 6 Vw) ; 

- houder zijn van een vergunning tot verblijf (art. 9 
Vw) ; 

- houder zijn van een vergunning tot vestiging (art. 
10, eerste lid, onder a, Vw); 

- zijn toegelaten als vluchteling (art. 10, eerste 
lid, onder b, Vw); 

- een verblijfsrecht hebben krachtens art. 10, tweede 
lid, Vw. 

Vreemdelingen aan wie het niet op grond van een der 
artt. 8-10 Vw is toegestaan in Nederland te verblijven 
kunnen worden uitgezet (art. 22 Vw). 
De uitzetting en de gevallen waarin deze op grond van 
Wet of beleid achterwege blijft worden behandeld in 
A 6. 

Verbliif in de vriie termiin 

Verblijf in de zogeheten vrije termijn is van rechts- 
wege toegestaan aan vreemdelingen, indien en zolang 
zij voldoen aan de in art. 8 j0 6 Vw gestelde voor- 
waarden. 
Ingevolge art. 46 Vb is de duur van de vrije termijn 
ten hoogste drie maanden. 
Voor verblijf in de vrije termijn is in beginsel het 
bezit van een paspoort voorzien van een visum of mach- 
tiging tot voorlopig verblijf vereist. 
Het verblijf in de vrije termijn wordt behandeld in 2. 

1.3 Verblijf voor langer dan drie maanden 

1.3.1 Machtiging tot voorlopige verblijf (m.v.v.) 

In beginsel behoeven vreemdelingen die zich naar Ne- 
derland willen begeven voor een verblijf van langer 
dan drie maanden een m.v.v. (zie 3). 

1.3.2 Verblijfstitels 

Verblijf in Nederland voor langer dan drie maanden is 
toegestaan aan vreemdelingen die onderscheidenlijk: 
houder zijn van een vergunning tot verblijf of van een 
vergunning tot vestiging, vreemdelingen die zijn toe- 
gelaten als vluchteling en vreemdelingen die een ver- 
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blijfsrecht hebben krachtens art. 10, tweede lid, Vw. 

1.3.3 Toelating bij beschikking of van rechtswege 

De vergunning tot verblijf, de vergunning tot vesti- 
ging en de toelating als vluchteling worden verleend 
bij beschikking. 
Ter verkrijging van deze verblijfstitels moet een ver- 
zoek worden ingediend. 
Zie voor het indienen en in behandeling nemen van deze 
verzoeken 4. 
Deze verblijfstitels kunnen eveneens bij beschikking, 
worden ingetrokken. 
De vergunning tot vestiging vervalt van rechtswege, 
indien de vreemdeling zijn hoofdverblijf buiten Neder- 
land verplaatst. 
De gronden waarop deze verblijfstitels kunnen worden 
verleend, geweigerd of ingetrokken en de regeling van 
de bevoegdheid tot het nemen van die beslissingen wor- 
den behandeld: 

- voor de vergunning tot verblijf in 5; 
- voor de vergunning tot vestiging in 6; 
- voor de toelating als vluchteling in B7. 
Vreemdelingen hebben van rechtswege een verblijfsrecht 
krachtens art. 10, tweede lid, Vw, indien en zolang 
zij voldoen aan de in art. 47 Vb j0 24 a W gestelde 
voorwaarden (zie 8) . 

1.3.4 Toelatingsbeleid 

De vergunning tot verblijf kan worden geweigerd op aan 
het algemeen belang ontleende gronden (art. 11, vijfde 
lid, Vw) . 
Bij de toepassing van deze bepaling wordt een restric- 
tief beleid gevoerd dat zijn reden vindt in de bevol- 
kings- en werkgelegenheidssituatie. 
In het algemeen komen op grond van dit beleid, behou- 
dens verplichtingen voortvloeiende uit internationale 
overeenkomsten, vreemdelingen slechts voor toelating 
in aanmerking indien met hun aanwezigheid een wezen- 
lijk Nederlands belang wordt gediend of indien er 
sprake is van klemmende redenen van humanitaire aard 
(zie 5.1.1). 
Zie voor de gronden waarop verlenging van de geldig- 
heidsduur van de vergunning tot verblijf kan worden 
geweigerd 5.8.1. 
Zie voor de gronden waarop de vergunning tot verblijf 
kan worden ingetrokken art. 12 Vw (zie ook 5.9.1). 
Zie voor de voorwaarden voor het hebben van een aan- 
spraak op een vergunning tot vestiging en de gronden 
waarop deze kan worden geweigerd art. 13 Vw (zie ook 
6.1). 
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Zie voor de gronden waarop de vergunning tot vestiging 
kan worden ingetrokken art. 14 Vw (zie ook 6.2.1). 
Zie voor de gronden waarop toelating als vluchteling 
kan worden verleend c.q. geweigerd en voor de gronden 
waarop deze kan worden ingetrokken art. 15 Vw (zie 
ook B 7). 

1.3.5 Verblijf voor bepaalde en voor onbepaalde duur 

De vergunning tot verblijf wordt verleend voor ten 
hoogste één jaar (zie 5.5); de geldigheidsduur ervan 
wordt gedurende de eerste vijf jaar van het verblijf 
in beginsel telkens voor ten hoogste één jaar verlengd 
(zie 5.8.6). 
Aan houders van een vergunning vestiging, vreemdelin- 
gen die zijn toegelaten als vluchteling en vreemde- 
lingen die een verblijfsrecht hebben krachtens art. 
10, tweede lid, Vw is verblijf voor onbepaalde duur 
toegestaan. 

1.3.6 Beperkingen, voorschriften, bepalingen en maatregelen 
van toezicht 

Een vergunning tot verblijf kan worden verleend onder 
een beperking naar doel (zie 5.4). 
Aan de vergunning tot verblijf kunnen voorschriften 
worden verbonden tot het stellen van zekerheid (zie 
5.2.5) en in het belang van de openbare rust, de open- 
bare orde of de nationale veiligheid (zie 5.3.7). 
De vergunning tot vestiging en de toelating als vluch- 
teling kunnen niet onder een beperking worden ver- 
leend; voorschriften kunnen daaraan niet worden ver- 
bonden. 
Voor het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, 
Vw gelden geen andere voorwaarden dan gesteld in art. 
47 Vb j0 24 a VV. 

Op alle vreemdelingen aan wie verblijf in ~edekland is 
toegestaan rusten verplichtingen in het belang van het 
toezicht op vreemdelingen. 
Ook kunnen ten aanzien van deze vreemdelingen bepaalde 
maatregelen van toezicht worden genomen (zie A 5 - 
Toezicht). 

1.3.7 Kennisgeving van beschikkingen; uitreiking en inhou- 
ding van identiteitspapieren 

Van beschikkingen betreffende de vergunning tot ver- 
blijf, de vergunning tot vestiging en de toelating als 
vluchteling wordt steeds schriftelijk kennis gegeven. 

Bij verlening van een vergunning tot verblijf wordt 
een aantekening geplaatst in het paspoort of wordt een 
afzonderlijk verblijfsdocument uitgereikt. 
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Bij verlening van een vergunning tot vestiging en toe- 
lating als vluchteling wordt een afzonderlijk ver- 
blijfsdocument uitgereikt. 
Aan vreemdelingen die een verblijfsrecht hebben krach- 
tens art. 10, tweede lid, Vw wordt een afzonderlijk 
verblijfsdocument uitgereikt. 
Aan vreemdelingen beneden de vijftien jaar wordt in 
beginsel geen afzonderlijk verblijfsdocument uitge- 
reikt. 
Bij afwijzing van een verzoek om een vergunning tot 
verblijf of verlenging van de geldigheidsduur daarvan, 
van een verzoek om een vergunning tot vestiging of 
toelating als vluchteling en bij intrekking van een 
van deze verblijfstitels wordt aan de vreemdeling een 
gemotiveerde beschikking uitgereikt of toegezonden. 
Daarbij wordt hem tevens gewezen op de mogelijkheid 
herziening van de beschikking te vragen. 
De kennisgeving van beschikkingen, uitreiking en in- 
houding van identiteitspapieren worden behandeld in 9. 


