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POLITIE te 

* ) bijlagen : 

nr . . . . . . . . In bewaring 
Niet in bewaring 

Voorstel tot verwijdering uit Nederland van ondergenoemde 
vreemdeling 

1. Naam: 

voornamen voluit: e l 
2. Datum en plaats van geboorte: 

3. Woonplaats en adres in Neder- 
land: 

4. Beroep: 1 
5. Godsdienst: 

6 .  Nationaliteit en omschrijving 
van de bewijsstukken waaruit 
de nationaliteit blijkt: 
In het bezit van een geldig of 
een verlopen paspoort? 
Zo ja, een nationaal paspoort 
of een paspoort voor vreemde- 
lingen? 
Door welke instantie afgege- 
ven? Waar? Wanneer? 
Paspoortnummer en afloop- 
datum van de geldigheidsduur: 
Indien staatloos: oorspr. natio- 
naliteit vermelden, alsmede om- 
schrijving van de feiten, waar- 
door het verlies daarvan heeft 
plaats gehad en datum waarop 
dit geschiedde : 
Indien betrokkene meer dan 
één nationaliteit bezit, welke, 
en hoe werd deze verkregen? 

*) Evt. met name vermelden, b.v. rapport verhoor betrokkene, inlegvel, 
1 afschrift proces-verbaal, 1 afschrift rapport. 
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7. Is betrokkene gehuwd, geschei- 
den, weduw(e)naar? 
Indien gehuwd, waneer en 
waar? 
Indien gescheiden, wanneer en 
waar? 
Indien weduw(e)naar, datum 
van overlijden van de echtge- 
no(o)t(e) : 
Leeft hij (zij) in concubinaat? 
(In bevestigend geval, zie vragen 
op het inlegvel, model no. 2). 

8. Datum van aanvang van het 
verblijf in Nederland? 
Komende van? 

l 
9. Met toestemming van welke in- 

stantie heeft betrokkene in Ne- 1 
derland verblijf gekregen? 

l 

10. Laatste verblijfsvergunning? I 

l 

11. Woonplaatsen gedurende de 
laatste 10 jaren: I 

l 

12. Bestaansmiddelen: 1 
13. Indien in bewaring gesteld, 

wanneer? 
Op wiens last? 
Op welke plaats? 

14. Heeft hij ouders of meerderjari- 
ge kinderen h.t.l. woonachtig? 
Zo ja, namen: 
geboorteplaats en -datum: 
adres: 
nationaliteit: 
genieten deze kinderen (of 
ouders) een gunstige reputatie? 

15. Geeft betrokkene voorkeur aan 
verwijdering naar een bepaald 
land? Zo ja, welk land? 
Naar welk land zou betrokkene 
naar Uw mening kunnen wor- 
den verwijderd? 
Op welke gronden neemt U 
aan, dat hij daar zal worden toe- 1 
gelaten? l 
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16. Indien de kosten van verwijde- 
ring niet op hem zelf of op an- 
dere particulieren kunnen wor- 
den verhaald, op welk bedrag 
worden de transportkosten tot 
het eerste station in het land 
van bestemming per goedkoop- 
ste middel van vervoer door U 
geraamd, met inbegrip van evt. 
kosten voor paspoort(en) en 
(transit) visa? 

Gelieve hieronder een uitvoerige omschrijving te geven van de 
redenen waarom zijn voortgezet verblijf in Nederland ongewenst 
wordt geacht. Indien het voorstel gegrond is op (een) gepleegd(e1 
strafba(a)r(e) feit(en) een gewaarmerkt afschrift proces-verbaal 
medezenden, c.q. afschrift van eventuele rapporten betreffende 
andere misdragingen. 

Eventuele veroordelingen in Nederland en het buitenland, als- 
mede politieke antecedenten vermelden. 

Verdere levenswandel van betrokkene en diens gezinsleden 
zomede andere bijzonderheden welke van belang kunnen zijn 
voor de beoordeling van al of niet verwijdering uit Nederland, en 
waarbij uiteraard eventueel ook feiten behoren te worden ver- 
meld, welke ten gunste van betrokkene kunnen worden aange- 
merkt. 

In elk geval moet een afzonderlijk rapport bij deze staat wor- 
den overgelegd betreffende het verhoor van de te verwijderen 
vreemdeling door een ambtenaar van politie omtrent de feiten, 
op grond waarvan het voorstel wordt gedaan, terwijl aan die 
vreemdeling bij dit verhoor de gelegenheid moet worden gegeven 
om feiten of omstandigheden naar voren te brengen en in het 
rapport te doen vermelden, welke volgens hem bij de beoordeling 
tot verwijdering in aanmerking kunnen worden genomen. 

Tevens moet uit het rapport blijken of en in bevestigend geval 
welke bezwaren hij tegen verwijdering uit Nederland heeft aan 
te voeren. Ook verdient het aanbeveling, dat eventuele door de 
vreemdeling opgegeven getuigen a décharge door een politie- 
ambtenaar worden gehoord. 
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Het Hoofd van  plaatselijke politie, 
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