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Beschikking tot weigering vergunning tot verblijf 
indien de vreemdeling niet voldaan heeft aan de 
vorderins om in persoon te verschiinen 

.......... Het Hoofd van plaatselijke politie te ; 

Gezien het door de vreemdeling, zich noemende 
.......... (naam) ..... , 
en naar zijn mededeling geboren te ......... 
(plaats) ..... op .......... (datum).*.-., en van 

......... . . . . . . . . . .(  nationaliteit), op (datum in- 
diening verzoek) ..... 

.......... (door tussenkomst van (naam advocaat, 
andere rechtshulp-verlenende instantie of gemach- 
tigde) ..... ) ingediende verzoek om een vergunning 
tot verblijf; 

Overwegende dat de verzoeker behoort tot de cate- 
gorie van vreemdelingen die voor een verblijf van 
langere duur dan drie maanden in het bezit dienen 
te zijn van een geldige machtiging tot voorlopig 
verblijf, aan welke voorwaarde hij niet heeft vol- 
daanl ; 

Overwegende dat de verzoeker niet heeft voldaan 
aan de verplichting bedoeld in artikel 58, eerste 
en tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit (Stb. 
1966, 387), waarvan de overtreding is strafbaar ge- 
steld bij artikel 44 van de Vreemdelingenwet (Stb. 
1965, 4 0 ) ,  om de door het hoofd van plaatselijke 
politie verlangde gegevens in persoon te verstrek- 
ken, na daartoe op .......... en op .......... be- 
hoorlijk opgeroepen, dan wel gevorderd te zijn; 

Overwegende dat de vreemdeling door niet te vol- 
doen aan vorenbedoelde verplichting niet de ver- 
eiste medewerking heeft verleend aan de behande- 
ling van zijn verzoek; 

Overwegende dat het beleid erop gericht is de onge- 
regelde binnenkomst en het illegale verblijf van 
vreemdelingen tegen te gaan, mede uit een oogpunt 
van openbare orde; 

dat immers de aanwezigheid van vreemdelingen hier 
te lande in strijd met de op dit punt bestaande 
wettelijke voorschriften ongewenst is, mede gelet 
op het feit dat daaruit misstanden kunnen voort- 
vloeien ondermeer met betrekking tot het verrich- 

l~eze overweging dient uiteraard achterwege te blijven in geval- 
len waarin de vreemdeling niet in het bezit behoeft te zijn van 
een machtiging tot voorlopig verbli j f. 



ten van arbeid in strijd met de daarvoor ten 
aanzien van vreemdelingen in het leven geroepen 
wettelijke voorschriften met betrekking tot de 
volksgezondheid, de huisvesting en meer in het al- 
gemeen de controle in het belang van het toezicht 
op vreemdelingen door de overheid; 

dat in verband hiermede het algemeen belang eist, 
dat vreemdelingen die zich in strijd met de wette- 
lijke bepalingen in Nederland bevinden, niet voor 
verblijf in aanmerking komen en op deze grond de 
vergunning tot verblijf kan worden geweigerd ten- 
zij sprake zou zijn van zeer bijzondere omstandig- 
heden van persoonlijke aard die een uitzondering 
rechtvaardigen; 

Overwegende dat daarvan niet is kunnen blijken; 

Overwegende dat de vergunning tot verblijf kan wor- 
den geweigerd op aan het algemeen belang ontleende 
gronden en dat in het onderhavige geval, gelet op 
het vorenstaande, op die grond de vergunning tot 
verblijf'ook dient te worden geweigerd; 

Gelet op het bepaalde bij en krachtens de Vreem- 
delingenwet; 

Besluit: 

aan de bovengenoemde vreemdeling een vergunning 
tot verblijf te weigeren. 

. . . . . . . . . . (plaats), . . . . . . . . . . (datum) 
Het hoofd van plaatselijke politie, 

Van deze beschikking kan herziening worden gevraagd aan de 
Minister van Justitie. 
Daartoe kan door de belanghebbende die in de beschikking is ge- 
noemd, of diens wettelijke vertegenwoordiger een aan die Minis- 
ter gericht verzoek om herziening worden gezonden aan het adres 
Schedeldoekshaven 100, 2500 EH 's-Gravenhage. 
Een - bij voorkeur duidelijk gemotiveerd - schriftelijk verzoek 
om herziening kan worden ingediend binnen een maand na de dag 
waarop de beschikking ter kennis van de belanghebbende is ge- 
komen. 

Bij indiening van een verzoek om herziening ware daarvan tevens 
mededeling te doen aan het hoofd van plaatselijke politie. 


