
Overwegingen: weigering vergunning tot verblijf (algemeen1 

M.v.v.-plicht verzuimd 

Het hoofd van plaatselijke politie te * 

kenmerk : 

Op * is de vreemdeling* van * nationaliteit *, geboren * Nederland 
binnengekomen en heeft zich op * aangemeld bij het hoofd van 
plaatselijke politie te * en aldaar een verzoek om een vergunning tot 
verblijf ingediend met als doel: "*". 

Betrokkene behoort tot de categorie vreemdelingen die, om voor een 
verblijf van langer dan drie maanden hier te lande in aanmerking te 
kunnen komen, bij binnenkomst in Nederland in het bezit moet zijn van 
een geldige machtiging tot voorlopig verblijf, die moet worden 
aangevraagd bij een Nederlandse diplomatieke of consulaire 
vertegenwoordiging in het buitenland, waar ook de beslissing moet 
worden afgewacht. 

Aan deze in het algemeen belang gestelde regel is in dit geval niet 
voldaan. 

Ingevolge artikel 11, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet kan een 
vergunning tot verblijf worden geweigerd op aan het algemeen belang 
ontleende gronden. 
Bij de toepassing van deze bepaling wordt een restrictief 
toelatingsbeleid gevoerd, dat zijn reden vindt in de bevolkings- en 
werkgelegenheidssituatie in Nederland. 
In het algemeen.komen vreemdelingen op grond van dit beleid, behoudens 
verplichtingen voortvloeiende uit internationale overeenkomsten, 
slechts voor toelating in aanmerking, indien met hun aanwezigheid een 
wezenlijk Nederlands belang wordt gediend of indien er sprake is van 
klemmende redenen van humanitaire aard. 

Als uitwerking van de hierboven genoemde globale beleidslijnen, worden 
met betrekking tot een aantal categorieën vreemdelingen bijzondere 
criteria gehanteerd. Een van deze categorieën betreft vreemdelingen die 
hier te lande verblijf beogen voor *. 

* (beleid aangeven) 

Er is niet gesteld dat met het verblijf van betrokkene een wezenlijk 
Nederlands belang is gediend, terwijl daarvan ook niet is gebleken. 

Er zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht of gekomen op 
grond waarvan betrokkene om andere klemmende redenen van humanitaire 
aard in het bezit zou moeten worden gesteld van een vergunning tot 
verblijf . 

Evenmin is gebleken van feiten of omstandigheden die ertoe moeten 
leiden dat, in afwijking van het gevoerde beleid, een vergunning tot 
verblijf moet worden verleend. 
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Op grond van al het bovenstaande kan een vergunning tot verblijf 
worden geweigerd op aan het algemeen belang ontleende gronden. 

BESLUIT : 

het hoofd van plaatselijke politie te *; 

Gelet op het bepaalde bij en krachtens de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 
40) ; 

wijst het verzoek af. 

plaats : datum: 

namens het hoofd van plaatselijke politie voornoemd, 

Van deze beschikking kan herziening worden gevraagd aan de Minister va 
Justitie. Daartoe dient de vreemdeling ten aanzien van wie de 
beschikking is gegeven of diens wettelijk vertegenwoordiger, een aan 
die Minister gericht verzoek om herziening te zenden aan Postbus 20301 
2500 EH 's-Gravenhage. 
Een, bij voorkeur duidelijk gemotiveerd, schriftelijk verzoek om 
herziening moet dan worden ingediend binnen 30 dagen na de dag waarop 
de beschikking ter kennis van de belanghebbende is gekomen. 
Het is raadzaam een kopie van de beschikking bij het verzoek om 
herziening mee te zenden. Voorts is het van belang dat het hoofd van 
plaatselijke politie in kennis wordt gesteld van de indiening van een 
herzieningsverzoek. 
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