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Beschikking tot het buiten behandeling stellen van
een aanvraag om een vergunning tot verblijf of om
een vergunning tot vestiging indien de vreemdeling
niet voldaan heeft aan de vordering om in persoon
te verschijnen

De Staatssecretaris van Justitie
Op * is de vreemdeling *, van * nationaliteit, *, geboren op * Nederland binnengekomen. Betrokkene heeft zich op * aangemeld bij de korpschef van * en aldaar een aanvraag om een vergunning tot verblijf ingediend met als doel '*'.
Op heeft de vreemdeling *, van * nationaliteit, geboren op * bij de korpschef van * een
aanvraag om een vergunning tot vestiging ingediend.
Met betrekking tot het indienen van een aanvraag als bovenbedoeld dient de aanvrager overeenkomstig het gestelde in artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht en
artikel 16, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, artikel 17, eerste lid, onder c, van de
Vreemdelingenwet juncto artikel 58 van het het Vreemdelingenbesluit juncto artikel
28, zesde lid, van het Voorschrift Vreemdelingen te voldoen aan een aantal vereisten.
Ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht kan een aanvraag buiten
behandeling worden gesteld indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk
voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag.
Gebleken is dat *
De korpschef van * heeft betrokkene daarom op * opgeroepen om de voor zijnlhaar
aanvraag verlangde gegevens in persoon te verstrekken en heeft vervolgens op *
zijnlhaar persoonlijkverschijnen op * gevorderd.
Betrokkene heeft aan deze vordering- geen
gevolg
- gegeven.
-

Betrokkene heeft dus niet voldaan aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 58, eerste en tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit (Stb. 1966,387),waarvan overtreding
strafbaar is gesteld bij artikel 44 van de Vreemdelingenwet (Stb. 1965,40).
Gezien het bovenstaande kan de aanvraag om een vergunning tot verblijf * buiten
behandeling te 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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Besluit:
De aanvraag buiten behandeling te stellen
namens de Staatssecretaris voornoemd,
de korpschef van *
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, eenaan 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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