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Positief advies van het I i d d  van plmtselijke politie 
omtrent ao i í te  m.v.v. 

g e d n ~ ~  van voor studle toegelaten vreemdelingen, mn wn Instellfng voor 
h q r m n r l j s  

Van het hoofd van plaa~slijke politie te Aan de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoardiging 

Kenmerk 

Uw brief 

Datum 

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

Naar d e i d i n g  van uw brief van p / een hier ingekomen verzoek deel ik u niee dat geen bezwaar bestaat tegen de 

afgifte vaneen machtiging tot voorlopig verblijf aan de vreemdeling(e) 

,van P- 

nationaliteit, geboren ___ --, - 

Daartoe wordt overwogen dat betrokkene, die hier te lande verblijf beoogt bij - ,  

die houd(st)er is van een vergunning tot verblijf met als doel 'voor studie', aan de voorwaarden v w r  dat d e l  voldoet. 
b-. 

- betrokkene is de echtgeno(o)t(e)/een minderjmige kind (al of niet uit het huwelijk geboren) dat feitelijk tot het gezin behoort van degene bij wie 
verblijf wordt beoogd; 

-degene bij wie toelating ais gezinslid wordt beoogd beschikt duurzaam over voldoende middelen van bestaan in de zin van de 
Vm&liagenwet ,  dat wil~zeggen dat hijlzij een netto-inkomen heeft dut ten minste gelijk is m de netto-normbedragen van uitkeringen op 
grond van de Algemene Bijstandswet voor de categorie echîparen/gezinnen, terwijl deze inkomsten voor een periode van nog ten minste een jaar 
bhikbaar  zijn. Bijdragen uit de openbare kas in de vorm van uitkeringen op grond van sociale voorzieningen, of bijdragen in de vorm van 
subsidies worden Net als bestanddeel van het eigen inkomen aangemerkt; 

- naar het oordeel van de bevoegde gemeentelijke huisvestingsautoriteiten beschikt degene bij wie toelating als gezinslid wordt beoogd over 
woonruimte die voor Nederlandse gezinnen in vergelijkbare omstandigheden als aanvaardbaar wordt beschouwd, waarbij. indien vereist, 

wordt over een met het oog op de v e m h t e  toelating van die gezinsleden verleende vergunning ingevolge de Woonnijmtewet 1947; 

- betrokkene levert geen gevnarop voor deopenbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid; 

- betrokkene is in het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding. 

ik venoeku betrokkene uitdrukkelijk te wijzen op het volgende: 

- betrokhme dient zich voor het indienen van een verzoek om een verzmk om een vergunning tot verblijf binnen acht dagen na binnenkomst in 

Nederlandaan te melden bij het hoofd van plaatselijke politie te 

- de vergunning tot verblijf kan ingevolge de wettelijke bepalingen voor ten hoogste één jaar worden verleend. terwijl danma de geldigheidsduur 
daarran in beginsel telkenmale met %n jaar h worden verlengd; 

- aande te verlenen vergunning tot verblijf znl een beperking worden verbonden, te weten 'voor verblijf bij 

gedurende diens studie aan 

Aan de te verlenen vergunning d het voorschrift worden verbonden met betrekking tot het voldoende verzekerd zijn tegen ziektekosten, met 
inbegrip van de kosten ve.r&onda aan de opname en verpleging in een sanntorium of psychiatrische inrichting; 
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a op te wijzen &t, om voor de vergmahg tot verblijf in aanmerking te kam-en, bij de aanmeldmg behoort te Äjn of te 
worden voldaan aan de volgende vmrwaarden: 

- betrokkene zal ecn o d e m e k  op tubernile van de a d e m h h w  moeten ondergaan. h dergelijk onderzuek geldt niet voor 
m m m  uit A d ë ,  Canada, Isaël  of Japan, 

- huzij  die 18 jaar of ouder is dient een ant&tenvt~khing te o n h e k n e n ;  

- betrokkene dient schriftelijk te vaklana dat he&ma bekend is dat Ä w  verbiijf tijdelijk van aard is, dat wil zeggen uitsluitend voor de duur 
van de studie van degene bij wie verblijf w d  toegestaan; 

- bemkkene mag nier vergezeld zijn van andere g e z k l d m  dan hieronder genoemd. 

Dit advies is mede van toepassing op d+et mindeqarige h d ( e m )  

De kinderen van 15 jaar en ouder dienen schriftelijk te verklaren dat zij ongehuwd zijn en geen kinderen tot hun last hebben. Deze verklaring(en) 
dient u mij toe te zenden. 

Bij de machtiging tot voorlopig verblijf dient te worden aangetekend dat deze mede geldig is voor debet minderjarige k i n m d e r e n  

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 Visadiensi 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 


