
Bijlage C-lj bij de 
Vreemdelingencirculaire. 

........................ 
A T T r n  IE ! 
Het gestelde achter de 
niet aangekruiste vakjes - 
is niet van toepassing 
........................ 
----------------------m- 

Uw brief: 

Betreffende: 

Nationaliteit: 

Adres : 

Kenmerk 

.......................... en 
datum) 

Volgnummer Visadienat: 

Naar aanleiding van E Y - ~ ? ~ ? ~ x E ~ ~ ~ ! s - ! ~ ~ z _ ~ - - - -  
een hier ingekomen verzoek deel ik u mede dat geen bezwaar 

bestaat tegen de afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf aan de boven- 
genoemde vreemdeling, mits 

a. a - bi j u door de betrokkene(n) een ret0urpaasageb:l jet met open datun. ... wordt gedeponeerd, voldoende voor de terugreis per vliegtuig naar ................. dat u mij -door tussenkomst van het hoofd van de - 
die 

Visadienst- ten spoedigste gelieve toe te zenden. 

- de betrokkene (n) de in tweevoud medegezonden studieverklaring onderte- 
b' a kent(en). Ben exemplaar van deze verklaring gelieve u mij -door tussen- 

komst van het hoofd van de Visadienst- ten spoedigste toe te zenden. Het 
andere exemplaar kan aan verzoeker ter hand worden gesteld. 

- de betrokkene schriftelijk verklaart er mede bekend te zijn dat zij in 
Nederland geen arbeid mag verrichten noch een opleiding mag gaan volgen 
aan een gesubsidieerde onderwijsinstelling. Deze verklaring gelieve u 
mij -door tussenkomst van het hoofd van de Visadienst- ten spoedigste 
&oe te zenden. 

d. O Q de kinderen ........ en ............... (van 18 jaar en ouder) schrifte- 
lijk verklaren dat zij ongehuwd zijn en geen kinderen tot hun last 
hebben. 

Ik moge u verzoeken betrokkene(n) uitdnikkelijk t e  wijzen op hei, volgende: 

- hij (zij) dient (dienen) zich voor het indienen van een verzoek om een e.a vergunning tot verblijf, binnen acht dagen na bimenkomst in Nederland 
aan te melden bij de plaatselijke politie te ......................... 

- de vergunning tot verblijf kan ingevolge de wettelijke bepalingen voor 
ten hoogste één jaar worden verleend; 

x) in te vullen het adres van do desbetreffende Nederlandse diplomatieke of con- 
sulaire vertegenwoordiger in het kitenland; 
op enveleppe echter vermelden:9oofd Visadiens'i,Raunweg G 7  te 's-Gravenhage. 



- de geldigheidsduur van de vergUnning kul daarna in beginsel telkermale 
e' a iet één jaar worden verlengd; 

h. 
- ain de te verlenen vergunning zal een beperking worden verbonden tot 
hec doel ............. 

!,U! de te verlenen vergunning zal een voorschrift worden verbonden met betrek- 
king tot: 

i 
- he; teponeren van een retourpassage biljet. voor de terugreis per 
vliegtuig naar .............. 

j. O - garantstelling door ................... te......................... 
die zich daartoe inmiddels bereid verklaarde; 

- het voldoende verzekerd zijn tegen ziektekosten, met inbegrip van de 
h.  n kosten verbonden aan de opname en verpleging in een sanatorium of 

psychiatrisch ziekenhuis. 

Tevens ware de betrokkene er op te wijzen dat, om voor de vergunning tot verblijf 
in aanmerking te komen, bij de aanmelding behoort te zijn of te worden voldaan 
aan de volgende voorwaarden: - 

1. - er dient een antecedentenverklaring te worden ondertekend; 
- een onderzoek op tuberculose van de ademhalingsorganen moet een gun- 

m' C7 stige uitsleg hebben opgeleverd; 

de betrokkene(n) iag/mogen niet vergezeld zijn door afh

an

kelijke ge- "'r] - .  
zinsleden; 

- het aantal gezinsleden dat de betrokkene vergezelt mag niet meer dan 
O' ..... bedragen; te weten: 

1. A. 7. 
2 .  5. 8. 
3. 6. 9. 
Bij de machtiging tot voorlopig verblijf ware aan te tekenen dat deze n mede geldig is voor de onder ..... tot.. ... .genoemde ainderjarige kin- 
deren; 

p. O - er dient beschikt te worden over woonruimte welke naar het oordeel van 
de bevoegde gemeentelijke overheid voldoet aan in redelijkheid daaraan 
te stellen eisen. 

De Staatssecretaris van Justitie, 
namens deze, 

het hoofd van plaatselijke politie 
t e ................... 

conform bovenstaand advies 
het hoofd van de Visadienst van het 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken 



Toelichting op formulier C 15 

Dit hokje ware aan te kruisen bv. bij familiebezoek voor een periode 
van korter dan één jaar icqeval enige zekerheid voor de koster van 
terugreis wordt verlangd. 

Dit hokje ware aan te kruisen bij studies van wetenschappelijke 
aard. 

Dit hokje ware aan te kruisen bij overkomst van de echtpenote van 
een bursaal. 

Dit hokje war- aan te kruisen bij toestemming tot gezinshereniging 
ingeval daarin begrepen zijn minderjarige kindrren bcven de 19 jalr. 

Dit hokje dient alttjd aangekruist. 

idem 

Dit hokje mag niet worden aangekruist bij overkomst van gezicsleden 
van de houder van een verexnning tot vestiging. Deze gezinsleden 
zullen nl. na één jaar verblijf een ver.gunning voor onbepaalde duur 
ontvangen. (art. IC, 2e lid Vw, jo. art. 47 V b ) .  

Dit hokje ware aan te kruisen in geval een beperking aan de vergun- 
ning wordt verbonden. 

Dit hokje ware aan te kruisen ingeval hokje a. wordt aangekruist. 

Dit hokje ware aan te kruisen bij overkomst van studenten of bij 
overkomst van familieleden van gastarbeiders (bv. ouders) ingeval 
een dergelijke garantstelling aan de vergunning wordt verbonddn. 

Dit hokje zal praktisch altijd worden aangekruist, steeds bij werk- 
nemers, zelfstandigen, gezins- en familieleden van deze personen 
en studenten. 

Dit hokje ware steeds aan te kruisen bij overkomst van vreemdelingen 
van achttien jaar en ouder. 

Dit hokje ware aan te kruisen bij overkomst van vreemdelingen die in- 
gevolge geel H-? van de Vreemdelinqencirculaire aan deze keurings- 
maatregel worden onderworpen. 

Dit hokje wordt aangekruist indien de verzoekende vreemdeling geen 
toestemming verzoch' voor overkomst van gezinsleden. 

Dlt hokje wordt aangekruist bv. b-j gezlns prenig n?, daarbi 7 de 
ech'p~cte door een aantal minderjarige kinderer is v-rgezeld. 3e 

-vrornziren van de klnaeren d1ene.i inge-mld te worde~. Reizen vrouw 
en kinderen oo één paspoort, dan dlent ook het tweede hokje te wor- 
den .r-evuld. 

Dit hokje wordt slech:s in be~aalde g~vzl!e~ azngekruist, er. wel 
xanneer geen v-orafgaand orderzoek naar de woonruimte heeft plaats- 
gevonden, bv. bij overkcmst van een alleenreizende werknemer of 
student. 


