-- -

D29 - 6

Vtvestlmiddelen van bestaan

Geen duurzame middelen van bestaan

D29-6

Overwegingen: weigering vergunning tot vestiging.
Niet redelijkerwijs gewaarborgd dat de vreemdeling duurzaam zal kunnen beschikken
over voldoende middelen van bestaan.
De Staatssecretaris van Justitie
Op * heeft de vreemdeling van * nationaliteit, geboren *, een aanvraag om een vergunning tot vestiging ingediend.

e

Betrokkene verblijft sedert * in Nederland en is sinds * houder van een vergunning tot
verblijf, laatstelijk geldig tot *.
Aan een vreemdeling, die gedurende een tijdvak van vijf jaren onmiddellijk voorafgaande aan de datum van de indiening van het verzoek om een vergunning tot vestiging, zijn hoofdverblijf in Nederland heeft gehad, kan zo'n vergunning, ingevolge het
bepaalde in artikel 13, derde lid van de Vreemdelingenwet slechts worden geweigerd:
a. indien niet redelijkerwijs is gewaarborgd dat hij duurzaam zal kunnen beschikken
over voldoende middelen van bestaan;
b. indien hij ernstige inbreuk heeft gemaakt op de openbare orde, de openbare rust
of een ernstig gevaar vormt voor de nationale veiligheid.

*

Gebleken is dat betrokkene gedurende zijn verblijf in Nederland *maal van werkgever is veranderd en dat van een (zeer) onregelmatig arbeidspatroon kan worden
gesproken.

* Gebleken is dat de betrokkene sedert * werkloos is en dat ervoor hem geen uitzicht
bestaat op tewerkstelling binnen een redelijke termijn.
*

Betrokkene beschikt weliswaar over een arbeidsplaats, doch voor hem bestaat
geen uitzicht op werkgelegenheid voor nog ten minste een jaar.

*

Betrokkene is korter dan een jaar bij zijn huidige werkgever in dienst. Daarom is
het niet redelijkerwijs gewaarborgd dat betrokkene duurzaam zal kunnen beschikken over voldoende middelen van bestaan.

Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde vergunning tot vestiging worden
geweigerd.
Hetgeen is aangevoerd leidt, gelet op het bovenstaande, niet tot het oordeel dat aan
betrokkene alsnog een vergunning tot vestiging zou behoren te worden verleend.
Ook anderszins is niet gebleken van feiten of omstandigheden op grond waarvan alsnog een vergunning tot vestiging zou moeten worden verleend.
Gelet op het bepaalde bij en krachtens de Vreemdelingenwet (Stb. 1965,40);
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Besluit:
1. de aanvraag niet in te willigen.
2. betrokkene aan te zeggen Nederland binnen vier weken te verlaten.

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

,

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij de Minister van Justitie. Daartoe
dient de vreemdeling ten aanzien van wie de beschikking is gegeven of diens
wettelijk vertegenwoordiger, zijn bijzondere gemachtigde of een advocaat, indien
deze verklaart daartoe bepaaldelijk gemachtigd te zijn, een aan die Minister gericht
bezwaarschrift te zenden.
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.
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