
Bijlage C-4 bij de Vreendelingencircnlaire 

1 2  
STAAT VAN IISLICHTiRGEN ) ) in verband met een aanvraag 
om een machtiging tot voorlopig verblijf. (blz. 1) 

................................................................................. 

Hoofd van plaatselijke politie datum : 

te : kenmerk : 

bijlage(n) : AAN de Staatssecretaris van Justitie, 

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken 
en Grensbewaking 

c.q. volgnummer: Raamweg 47, 

Met betrekking tot de aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf ten 

behoeve van de vreemdeling (e) : 

naam : meisjesnaam : 

voornamen : (voor gehuwde vrouwen) 

geboren te : (land) : op : 

nationaliteit : 

Reisdocument : nr. : geldig tot: 

deel ik u het volgende mede. 

1. alleen beantwoorden in geval van 
gezinshereniging 

GEGEVENS OPTl?ITRENT nET HOOFD VAN HET 

GEZIN 

a. naam (eventueel alias) a. 

b. voornamen b. 

c. geboorteplaats en -datum C. 

d. nationaliteit d. 

e. aard en geldigheidsduur van het e. 

reisdocunent 

f. houder van een vergunning tot f. sedert 

verblijf thans geldig tot 

g. houder van een vergunning tot g. sedert 

vestiging 

h. hier te lande werkzaam h. sedert 

i. beschikt nog over een feitelijk i. tot 

aanbod van werk 

1) in EIIKELVOUD bij toezending rechtstreeks aan het ministerie. 

in TWEEVOD bij toezending daor tussenkomst van de Procureur-Generaal, 
fgd. Directeur van Politie. 

2) NIET GEûRUïXEN voor buitenlandse pleegkinderen (deel G-7 VC) en asielaan- 
vragen. 



5 .  arbeidsvergunning geldig j. tot 

GEGEVENS ONTPAIJT DE KII\QEREIJ ,VOOR WIE 

IGDE TOELATING W O W  GEVRBAGD 

a. naam a. 

b. voornaren b. 

c. geboorteplaats en -datum C. 

d. nationaliteit d. 

e. gegevens reisdocument e. 

2. TEZiDm GEGEVENS BETmFFENDE DE 

VREEMDELING(E), OP WIE DE AAN- 

VRAAG BETREKKING HEEFT 

a. v o 1 1 e d i g adres in het a. 

buitenland 

b. welke Nederlandse Vertegenwoor- b. 

diging in het buitenland moet 

omtrent de beslissing op de aan- 

vrage worden ingelicht 

c. is de woonruimte, mede voor het c .  

gezin, voldoende 

d. is de eventueel vereiste woon- d. 

ruimtevergunning verleend 

j. INLICHTINGEN VAN REFFREIrnEN 

a. achten referenten de komst van a. 

de vreerndeling(e) van belang; 

zo ja, op grond waarvan 

b. wat is de aard van de relatie; b. 

hoe kwam deze tot stand 

c. zijn opgegeven doel en duur van c. 

het verblijf juist; 

ZO neen, hoe behoort de opgaaf 

dan te luiden 

4. ARBEIDSo'nmENKOMST 

e. i s  deze reeds aangegaan a. 

zo neen, wanneer zal deze worden 

gesloten 

b. voor welke duur wordt tewerk- b. 

stelling beoogd 



c. is een arbeidsvergunning aange- C. 

vraagd c.q. verleend vergunning geldig tot 

d. arbeidsinkomen van aanvrager in d. 

Nederland 

5. 'VEREISTEN VOOR DE UITOEFEnING 

VAN EEET BEROEP (zelfstandigen, 

medische beroepen e.d. ) 
a. is de voorgeschreven vergunning, a. 

ontheffing c.q. toelating ver- 

leend; zo ja, 

b. door welke instantie b. 

c. datum beschikking C. 

d. aan een termijn gebonden d. geldig tot 

6. GAWITSTELLING 
a. is een ondertekende garantver- a. 

klaring -model C- 8  Tc.-gede- 

poneerd; zo ja, svp. bijvoegen 

b. wordt de garantsteller in staat b. 

geacht zijn verplichtingen uit 

dien hoofde na te komen 

7. BBlWULLENDE GEGEVENS TEN BAN- 

zm VAN VREEMDELINGrn VAN 
CHIKESE LANDABRD (deel G 5  V C ~  

a. gaat aanvrager in loondienst in a. 

de horeca-sector werken 

b. betreft het een nieuw te openen b. 

restaurant 

c. betreft het uitbreiding van het C. 

personeelsbestand in een bestaand 

restaurant 

d. betreft het vervan~ing van een d. 

naar elders vertrokken personeels- 

lid; zo ja, 

- wie wordt vervangen, 
- wanneer en naar welk restaurant 
(adres) is deze werknemer ver- 

trokken 



(blzb ) ................................................................................. 

e. acht u de toelating en tewerkstel- e. 

ling van aaìvrager in Mederlans, 

gezien de huidige personeelsbezet- 

ting, alsnede de ontwikkeling in 

het personeelsbestand, het bezoek 

aan en de verdere exploitatie van 

het restaurant in de afgelopen 2 

jaren, een wezenlijk Nederlands 

economisch belang te dienen 

8. BIJZONDERHEDEN 8. 

(o. a. eventuele antecedenten 

ten nadele van aanvrager of de 

referenten) 

9. Advies en motivering daarvan 9. 

Het hoofd van plaatselijke politie, 


