
Buiten behandeling aanvraag vtvlvtvest D29 - 1C 

D29-1 C Buiten behandeling stellen aanvraag vergunning tot 
verblijf/vergunning tot vestiging 

Overwegingen: buiten behandeling stellen aanvraag om een vergunning tot 
verblijflvergunning tot vestiging. De Korpschef is hier zelfstandig of namens de 
Staatssecretaris van Justitie toe bevoegd (Vreemdelingencirculaire 1994, A416.1.2.3) 

De Staatssecretaris van Justitie, 
kenmerk* 

Op * heeft de vreemdeling *, van * nationaliteit *, geboren op * bij de korpschef van * 
een aanvraag om een vergunning tot verblijf met als doel* /vestigingsvergunning* 
ingediend. 

Ingevolge artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan een aanvraag 
om een vergunning tot verblijf buiten behandeling worden gesteld indien de aanvra- 
ger niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen 
van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn 
voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, 
mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuursorgaan 
gestelde termijn de aanvraag aan te vullen. 

Ter zake van de afdoening van een aanvraag als bovenbedoeld is de aanvrager over- 
eenkomstig het gestelde in artikel 16, tweede lid van de Vreemdelingenwet en artikel 
29a van het Voorschrift Vreemdelingen een legesbedrag verschuldigd. 

In het onderhavige geval is de korpschef van * gebleken dat betrokkene dit legesbe- 
drag niet heeft voldaan. 

Betrokkene heeft dus niet voldaan aanverplichtingen als bedoeld in artikel 16, tweede 
lid van de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40) juncto artikel 29a van het Voorschrift 
Vreemdelingen (Stcrt. 1966, 188). 

Ingevolge artikel 4:5, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan een aan- 
vraag om een vergunning tot verblijf buiten behandeling worden gesteld indien de 
aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling 
nemen van de aanvraag. 

In het onderhavige geval is gebleken dat betrokkene het verschuldigde legesbedrag 
niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft voldaan. 

In verband met het geconstateerde gebrek is de aanvrager schriftelijk een termijn van 
twee weken gesteld om het gebrek te herstellen. 
De aanvrager heeft hiervan geen gebruik gemaakt. 

Gezien het bovenstaande kan de aanvraag om een vergunning tot verblijflvergunning 
tot vestiging* buiten behandeling worden gesteld. 

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992,315); 

Gelet op het bepaalde bij en krachtens de Vreemdelingenwet (Stb. 1965,40); 
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D29 - 1C Buiten behandeling aanvraag vtvlvtvest 

Besluit: 

1. De aanvraag buiten behandeling te stellen. 

2. Betrokkene aan te zeggen Nederland binnen 4 weken te verlaten. 

Plaats: datum: 

De Staatssecretaris van Justitie, 
namens de Staatssecretaris, 
de korpschef te B 

namens deze, 

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij de Minister van Justitie. Daartoe 
dient de vreemdeling ten aanzienvan wie de beschikking is gegeven of diens wettelijk 
vertegenwoordiger, zijn bijzondere gemachtigde of een advocaat, indien deze ver- 
klaart daartoe bepaaldelijk gemachtigd te zijn, een aan die Minister gericht bezwaar- 
schrift te zenden aan het in het briefhoofd vermelde postbusnummer. 
Een gemotiveerd bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend binnen vier 
weken na de dag waarop de beschikking ter kennis is gekomen van de vreemdeling 
ten aanzien van wie de beschikking is gegeven. 
Het is raadzaam een kopie van de beschikking bij het bezwaarschrift mee te zenden. 
Voorts is het van belang dat de korpschef in kennis wordt gesteld van de indiening van 
een bezwaarschrift. 

Van belang is dat ingevolge artikel 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaar- of beroepschrift tijdig is ingediend indien het voor het einde van de 
genoemde termijn van vier weken is ontvangen, of indien het voor het einde van deze 
termijn ter post is bezorgd, mits het in dat geval niet later dan een week na afloop van 
de termijn is ontvangen. 
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