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minderjarige kinderen van een houder van een vergunning tot vestiging 
P ~ s l f a d v i e s  bnn het hwfd  van plaatselijke politie 

Van het hoofd van plaatselijke politie te Aan de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging 

Kenmerk 

Uw brief 

Datum 

Datum 
Op enveloppe vermelden: 
Hoofd Visadienst 
Postbus (postbus van betreffende regio) 

Naar aanleiding van uw brief van / een hier ingekonien verzoek deel ik u mee dat geen bezwaar bestaat tegen de 

afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf aan de weemdeling(e) 

. van 
nationaliteit, geboren 

adres 

Daartoe wordt overwogen dat betrokkene, die hier te lande verblijf beoogt bij zijn/haar vader/moeder/ouders 

aande v r n a a r d e n  voor dat doel voldoet. 
Immers, 

- betrokkene behoort feitelijk tot het gezin van degene bij wie toelating als gezinslid wordt beoogd, omdat 

- de gezinsband met (een van) de ouders reeds in het buitenland heeft bestaan; 

- betrokkeneniet duunaam is opgenomen in een ander gezin terwijl de ouder(s) niet meer met het gezag zijn belast of niet (meer) in de kosten van 
opvoeding en verzorging voorzien; 

- betrokkene niet zelfstandig woont en niet in het eigen onderhoud voorziet; 

- betrokkene geen zelfstandig gezin heeft gevormd door het aangaan van een huwelijk of een relatie; 

- degene bij wie toelating als gezinslid wordt beoogd beschikt over voldmnde middelen van bestaan in de zin van de Vreemdelingenwet, dat wil 
zeggen dat h@Uj een netteinkomen heeft dat ten minste gelijk is aan de netto-normbedragen van uitkeringen op grond van de Algemene 
Bijstandswet voor de categorie echtparen/gezinnen, of het ontbreken van voldoende bestaansmiddelen kan hemmar niet worden verweten. 
omdat hij/zij; 

- zich serieus ter beschikking stelt van de arbeidsmarkt; 

- gcen passende arbeid heeft geweigerd; 

- niet w e r k l m  is als gevolg van criminele gedragingen of (anderszins) door eigen toedoen; 

- geen gekden  < ~ ~ ~ h o l i n g s m o g e i i j k i d  heeft geweigerd; 

- geen strafkorting op de uitkering opgelegd heeft gekregen. 
V- wordt het ontbrekenvan v o l d o e n d e ~ d d e l e n  aan de vader/mceder niet verweten, als hijlzij de zorg heeft over (een) kind(eren) die 
hier te lande idzijn geboren en/of een opleiding volg(t)en aan het basis-onderwijs. of als & sociale dienst hefiaar heeft ontheven van de 
verplichting zich als werkzoekede in te schrijven bij m gewestelijk arbeidsbureau. 
B i m g e n  uit de openbare kss in de v<xm van uitkeringen op grond van sociale voorzieningen, of bijdragen in de vorm van subsidies worden niet 
als I van het eigen inkomen aangunerkt; 

- naar het m d e e l  van de bevoegde gemeentelijke huisvestingsautoriteiten beschikt degene bij wie toelating als gezinslid wordt beoogd over 
w d t e  die v m  Nederlandse gezinnen in v e r g e l i j k  omstandigheden als aanvaardbaar wordt beschouwd, waarbij, indien vereist, wordt 
beschik3 over een met het oog op de verzochte toelating van die gezinsleden verleende vergunning ingevolge de Womimtewet  1947; 

- betrokkene levert geen gevaar op voor de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid; 

- betrokkene is in het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding 
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Ik verroeku betrokkene uitdrukkelijk te wijzen op htt volgende: 

- betrokkene dienvdient zich voor het indienen van een verzoek om een vergunning tot verblijf binnen acht dagen na binnenkomst in Nederland te 

worden aangemeld/aan te melden bij het hoofd van plaatselijke politie te 

- de vergunning tor verblijf kan ingevolge de wettelijke bepalingen vcm~ ten hmgste %n jaar worden verleend terwijl daarna de geldipheidsduur 
daarvan in beginsel telkenmale met &n jaar kan worden verlengd; 

- aan de te verlenen ver_mmning tot verblijf zal een beperking worden verbonden, tr weten 'voor verblijf bij 

Aan de te verlenen vergunning zal het voorschrifr worden verbonden met betrekking tot het voldoende verzekerd zijn tegen ziektekosten. met 
inbegrip van de kosten verbonden aan de opname en verple,&g in een sanatorium of psychiamsche inrichung; 

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

- betrokkene zal een onderzoek op tuberculose van de ademhalingsorganen moeten ondergaan. Een degelijk onderzoek geldt niet voor 
onderdanen uit Australië. Canada, Israël of Japan ; 

- hij/zij die 15 jaar of ouder is dient schriftelijk te verklaren dat hijlzij ongehuwd is en geen kinderen tot zij- last heeft 
Deze verklaring(en) dient u mij toe te zenden; 

- betrokkene mag niet vergezeld zijn van afhankelijke gezinsleden 

Dit advies is mede van toepassing op dehet minde jarige kind(erenì 

Voornoemd hoofd van plaatselijke politie adviseen namens de Staatssecretaris van Justitie de aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf in 
te willigen. 

handtekening: 

Besluit: 

conform bovenstaand advies, het hoofd van de Visadienst 
van het hlinisterie van Buitenlandse Zalien. 


