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Toelatinq van vreemdelinqen van 65 iaar of ouder 

Toelating wordt verleend aan een vreemdeling van 65  jaar 
of ouder indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

- de betrokken vreemdeling is alleenstaande in zijn land 
van herkomst; 

- (vrijwel) alle kinderen van de betrokken vreemde- 
ling verblijven in Nederland; 

deze voorwaarde biedt bijvoorbeeld ruimte voor 
toelating tot Nederland indien één van de kinderen 
buiten Nederland verblijft, mits Nederland het meest 
aangewezen land voor de opvang van de vreemdeling is. 

- alle in Nederland verblijvende kinderen zijn in het 
bezit van een vergunning tot vestiging, dan wel een 
vergunning tot verblijf als asielgerechtigde, zijn toe- 
gelaten als vluchteling of hebben de 
Nederlandse nationaliteit; 

- één van deze kinderen beschikt, onderscheidenlijk de 
kinderen gezamenlijk beschikken, duurzaam over 
voldoende middelen van bestaan om mede te kunnen 
voorzien in de kosten van levensonderhoud van de 
betrokken vreemdeling; 

het desbetreffende kind dient, onderscheidenlijk de 
kinderen gezamenlijk dienen, zelfstandig te beschikken 
over voldoende middelen van bestaan, zodat wordt 
voorkomen dat de vreemdeling in kwestie een beroep 
doet op de openbare kas. Een garantstelling is in het 
licht van het voorgaande niet vereist. 

- er is passende huisvesting voor de betrokken vreemdeling; 

- de betrokken vreemdeling vormt geen bedreiging voor de 
openbare orde. 

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt toelating 
verleend onder de beperking "voor verblijf bij .... (naam 
van het kind dat voorziet in het levensonderhoud van de 
betrokken vreemdeling of van één van de kinderen die geza- 
menlijk in het levensonderhoud voorzien)". Teneinde te vol- 
doen aan de beperking verbonden aan de vergunning tot ver- 
blijf, is het niet vereist dat de ouder bij het kind inwoont. 

Aan de vergunning tot verblijf wordt een voorschrift verbon- 
den tot het sluiten van een voldoende ziektekostenverzekering 
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