
Vtvestlhoofdverblijf D29 - 8 

Model D29-8 De vreemdeling heeft zijn hoofdverblijf buiten 
Nederland gevestigd 

De Staatssecretaris van Justitie 

*, van * nationaliteit, geboren op *, verblijft sedert * in Nederland en is op * in het bezit 
gesteld van een vergunning tot vestiging. 

Ingevolge artikel 14, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, wordt een vergunning tot 
vestiging ingetrokken indien de houder daarvan zijn hoofdverblijf buiten Nederland 
vestigt. 

Voor de vaststelling dat een vreemdeling zijn hoofdverblijf heeft verplaatst, wordt reke- 
ning gehouden met de wil van de vreemdeling, voor zover deze blijkt uit zijn gedragin- 
gen: 
Indicaties voor verplaatsing van het hoofdverblijf zijn bijvoorbeeld : 
- uitschrijving uit het bevolkingsregister; 
- mededeling aan de korpschef van vertrek naar het buitenland; 
- het nemen van ontslag of bedrijfsbeëindiging; 
- het opzeggen van een bank- of girorekening; 
- gebruikmaking van remigratiefaciliteiten; 
- afmelding bij de belastingdienst wegens vertrek naar het buitenland; 
- GAK-uitkeringen aan het woonadres in het buitenland; 
- afkoop van pensioenrechten, en 
- ontruiming van de woning en het over de grens brengen van de inboedel. 

Uit ingekomen ambtsberichten is gebleken dat *. 

Bij een onafgebroken verblijf buiten Nederland van meer dan negen maanden binnen 
een tijdvak van een jaar wordt aangenomen dat de vreemdeling zijn hoofdverblijf elders 
heeft, ongeacht de wil van de vreemdeling. 

Dit is slechts anders indien de vreemdeling aannemelijk maakt dat de overschrijding 
van de termijn van negen maanden hem niet is toe te rekenen. 
Niet gebleken is van feiten of omstandigheden die leiden tot het oordeel dat de termijn- 
overschrijding verschoonbaar is te achten. 

Mitsdien dient de vergunning tot vestiging te worden ingetrokken. 

Er zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht of gekomen op grond waar- 
van betrokkene om andere klemmende redenen van humanitaire aard in het bezit 
dient te worden gesteld van een vergunning tot verblijf. 

Op grond van het bovenstaande dient de vergunning tot vestiging te worden ingetrok- 
ken. 

Gelet op het bepaalde bij en krachtens de Vreemdelingenwet (Stb. 1965,40); 

Sdu Uitgevers - VC (april 1998,Aanv. 20) 



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

namens deze, 

Tegen dit besluit kan bezwaar worden ingesteld 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 aan het het ~ostbusnummer * te *. 
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- 
schrift 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. 

Sdu Uitgevers - VC (april 1998, Aanv. 20) 

D29 - 8 Vtvestlhoofdverblijf 

Besluit: 

de aan betrokkene verleende vergunning tot vestiging in te trekken. 


