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Model D74 Aanwijzing ex artikel 18b Vreemdelingenwet 

(Politie) 

Nummer : 
Datum 
Onderwerp : Aanwijzing ex. artikel 18b Vreemdelingenwet. 

OP heeft de vreemdeling 
van nationaliteit, geboren 
* aanvragen ingediend om respectievelijk toelating als vluchteling en om verlening 
van een vergunning tot verblijf. 
* een aanvraag ingediend om toelating als vluchteling. 

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie d.d 
* zijn beide aanvragen * is deze aanvraag niet ingewilligd wegens niet ontvankelijk- 
heid of kennelijke ongegrondheid ervan. 

Overeenkomstig het gestelde in artikel 18a van de Vreemdelingenwet is bij dezelfde 
beschikking als hiervoor bedoeld bevolen dat hijlzij zich voor de verwijdering dient 
op te houden in 
Hijlzij dient zich daar te gedragen overeenkomstig de hemlhaar opgelegde verplich- 
ting tot 2x daagse melding bij de vreemdelingendienst. 

Geconstateerd is dat betrokkene vanaflop 
ongeautoriseerd verstek heeft laten gaan bij de verplichte melding en dat hijlzij 
bedoeld Opvangcentrum heeft verlaten. 
Omdat ik zulks voor de veiligstelling van de uitvoerbaarheid van de last tot uitzetting 
noodzakelijk acht, geef ik hemlhaar hierbij op grond van artikel 18b, eerste lid, 
Vreemdelingenwet de aanwijzing zich verder op te houden in het Grenshospitium aan 
de Tafelberg 10 te Amsterdam en zich daarheen te laten overbrengen. 

Het Grenshospitium is bij beschikking van 2 april 1992 aangewezen als ruimte als 
bedoeld in artikel 7a, tweede lid, van de Vreemdelingenwet. 

De Staatssecretaris van Justitie, 
namens de Staatssecretaris, 
het Hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 
namens deze, 

Tegen deze beschikking kan bezwaar worden ingesteld bij de Vreemdelingenkamer 
van de rechtbank te 's-Gravenhage. Het beroep kan worden ingesteld door de vreem- 
deling, zijn wettelijk vertegenwoordiger, zijn bijzondere gemachtigde of een advocaat, 
indien deze verklaart daartoe bepaaldelijk gemachtigd te zijn. 
Het beroep moet worden ingesteld binnen vier weken na de dag waarop de beschikking 
aan de vreemdeling of diens wettelijke vertegenwoordiger is uitgereikt dan wel, indien 
dat niet mogelijk is gebleken, over de post is toegezonden naar het laatst bekende adres. 
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