Bijlage C 7-n bij de Vreemdelingencirculaire

Model voor een beschikkim tot het verlenen, of het verlengen
van de geldigheidsduur, van een vergunning tot verblijf voor
een ko.rtere duur dan de gevraa~de

Het hoofd van plaatselijke politie te
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ingediende verzoek om het verlenen/het verlengen van de
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Gelet op artikel 11 van de Vreemdelingenwet (S&.
1965, 40)
en de artikelen 19 en 21 van het Voorschrift Vreemdelingen
(stort. 1966, 188);
Overwegende dat de vergunning tot verblijf niet kaHWorden
verleend/verlengd3)voor de door verzoeker gevraagde termijn
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Datum waarop de aanvraag is gedaan
Naam en voornamen van de aanvrager
Doorhalen wat niet van toepassing is
De in het verzoek vermelde termijn
De toegestane termijn
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Van deze beschikking kan herziening worden gcvraagd aan de
Minister van Justitie. Daartoe kan door de belanghebbende die
in de beschikking is genoemd, cf diens wettelijke vertegenwoordiger, een aan die Minister gericht veraoek om herziening
worden gezonden aan het adres Raamweg 47, 's-Gravenhage.
bij voorkeur duidelijk gemotiveerd schriftelijk verzoek
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om herziening kan worden ingediend binnen een maand na de dag
waarop de b~schikkingter kennis van de belanghebbende is gekomen. Het verdient aanbeveling om de beschikking of een gewaarmerkt afschrift daarvan bij het verzoek om herziening mede te
zenden.
Bij indiening van een verzoek om herziening ware daarvan tevens
mededeling te doen aan het hoofd van plaatsel'ijks politie.

