
Aan : 

V E R K L A R I N G  

bijlage 6 bij art. 45 a W 

Het hoofd van plaatselijke politie 
van de gemeente .......................... 
verklaart hierbij het volgende. 

De vreemdeling 

familienaam .....S................. .echtgeno(o)t(e)van .............,......S.... 
voornamen...............~a~-..........m...-..e.............a.a....s.-.m-......m. 
geboren op ............,......a..... eteee...............-.e........a9m.am.a..... 
w~nende.....................................................-................~*~ 

........................ nati~naliteit..............................~....*..~... 

O heeft recht op verblijf in Nederland op grond van één der bepalingen van de 
artikelen 9 - 10 van de Vreemdelinsenwet. 

O heeft recht op verblijf in Nederland op grond van artikel 8 van de vreemde- 
linuenwet. 
O tot ................*( datum). 

O heeft zich overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 
bij mij aangemeld, kan slechts ingevolge een last tot uitzetting uit 
Nederland worden verwijderd en 
- een zodanige last is niet ten aanzien van hem gegeven; 
- de uitvoering van een ten aanzien van hem gegeven last blijft van 
rechtswege tijdelijk achterwege; of 

- de uitvoering van een ten aanzien van hem gegeven last blijft bij beslissin 
van de daartoe bevoegde autoriteit of ingevolge rechterlijke uitspraak 
tijdelijk achterwege. 

Op grond van het bovenstaande verblijft de vreemdeling anders dan op grond van 
één der bepalingen van de artikelen 8 tot en met 10 van de Vreemdelingenwet met 
instemminq van de Nederlandse overheid in Nederland. 

O verblijft vanaf .................. (datum) 
niet [lanser) met instemminq van de Nederlandse overheid in Nederland. 

O Er is een garantverklaring ondertekend voor de kosten, die voor de Staat en 
andere openbare lichamen uit het verblijf van de vreemdeling kunnen 
voortvloeien, alsmede voor de kosten van diens reis naar een plaats buiten 
Nederland waar zijn toelating is gewaarborgd (zie bijgevoegde fotocopie). 

Ik zal u informeren, zodra er een wijziging optreedt in de hierboven bedoelde 
feiten en omstandigheden. 

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

O - Aankruisen wat van toepassing is. 

V c  Suppl.  6 (september 1991)  


