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7 Beschikking tot het verlenen van een \ergunning tot \erblijf 
waaraan voorschnh tot het stellen van zekerheid iz verbonden 

Het hoofd van plaatselijke politie te 

7 Gezien het op (datum waarop de aamraag is gedaan). door (naam en voornamen aanvrager) 
- - -- .- -- - -- -- - - - .- - - - - . - -- 

- - - - - -P p - - 
ingediende verzoek om het verlenen van een \ergunning tot \erbiijf. 

Gelet op artikel 1 I van de Vreemdelingenwet (Stb. 19h5.40); artikel 
48 van het Vreemdelingenbesluit (Stb. 1966. 387) en artikel I9  van 
het Voorschrift Vreemdelingen (Stcrt. I Yhh. 188): 

Overwegende dat het gewenst is op de gipndslag van artikel 48 van 
het Vreemdelingenbesluit zoveel mogelijk buiten twijfel te stellen dat 
de kosten. die voortvloeien uit het verblijf van de verzoeker. dan wel 
uit diens reis naar een plaats buiten Nederland waar zijn toelating 
gewaarborgd is. niet ten laste van de Staat of andere openbare 
lichamen komen of blijven; 

Besluit 

1 De vergunning tot verblijf te verlenen met ingang van de datum 
welke onder de vergunning is vermeld achter de woorden 

- - -- - - 
'zekerheid gesteld op en de geldigheidsduur van de vergunning te bepalen op (de 

toegestane termijn) 
- -- - ---.-.pp--- - .- -- - p -- 

2 Aan de vergunning het voorschrift te verbinden dat 

O a (naam en voornamen van de aanvrager) 
- . ----p ~ 

een waarborgsom ter grootte van f . zegge deponeert: 

O b (naam en voornamen van de aanvrager) 

ten genoegen van het hoofd van plaatselijke politie een passagebiljet deponeert; 

O c (naam en voornamen van de aanvrager) 

ervoor zorg draagt dat door (persoon of instelling van welke de garantverklanng wordt verlangd) 
-- -- p 

ten genoegen van het hoofd van plaatselijke politie een garantverklaring wordt afgegeven. 

O d (naam en voornamen van de aanvrager) 
-. 

ten genoegen van het hoofd van plaatselijke politie aantoont, 
voldoende verzekerd te zijn tegen ziektekosten. met inbegrip van de 
kosten verbonden aan opname en verpleging in een sanatorium 

--- - w p- - -- ---pp 
Plaats Datum 

p --p- . -. . - -- - --- -- - - - - - - -. - 
Het hoofd van plaatselijke politie. 

Van deze beschikking kan herziening worden gevraagd aan de Zekerheid gesteld op 
Minister van Justitie. Daartoe kan door de belanghebbende die in de 
beschikking is genoemd. of diens wettelijke vertegenwoordiger. een Het hoofd van plaatselijke politie. 
aan die Ministergericht verzoek om herziening worden gezonden aan 
het adres Posibus 20301,2500 E H  's-Gravenhage. 
Een -bij voorkeur duidelijk gemotiveerd - schriftelijk verzoek om 
herziening k a i  worden ingediend binnen een maand na de dag waarop 
de beschikking ter 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 plaatselijke politie 

(datum) 

-- .- -- - -.p- -- - - - . - -. -. - - -. 
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