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

Kenmerk 

Uw brief 

Datum 

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

Naar aanleiding van uw brief van 1 een hier ingekomen verzoek deel ik u mee dat geen bezwaar bestaat tegen de 

afgifte vaneen machtiging tot voorlopig verblijf aande vreemdeling(e) 

nationaliteit, geboren ..-. p-p--, p. 

adres -- - .... - .__ ..-----p 

Daartoe wordt overwogen dat betrokkene, die hier tc lancie verblijf heoogt bij l i jdhaar pariner _..-u,_-. . _ - -P~- . . . - - - -_ -~  

aan de voorwaarden voor dat doel voldoet 
immers, 

- betrokkene onderhoudt een relatie met een Nederlandse man of vrouw of met een vreemdeling(e) die tioud(st)er is van een vergunning tot 
vesîiging, een begunstigd E.E.G.-onderdaan, een als vluchteling toegelaten vreemdeling of met een houd(st)er van een vergunning tot verblijf als 
asielgerechtigde; 

- e r  is sprake van een vaste relatie, hetgeen met name blijkt uit het feit dat de  partners gaan mmenleven en een gemeelischappelijke huishouding 
gaan ve ren ;  

- er zijn geen aanwijzingen dat de relatie is aangegaan met het oogmerk voor betrokkene verblijf in Nederland voor een ander doel te 
bewerkstelligen; 

- beide pastners zijn ongehuwd of het nog gehuwd zijn van (een van) beide partners h n  niet aan betrokkcne(i1) zelf worderi tegengeworpen; 

- de in Nederland wonende partner is in slaat en bereid de kosten van levensonderhoud voor de buitenlandse partner op zich te ncnien. alsmede de 
eventuele kosten van terugkeer naar het land van herkomst. donwel cen hier te lande wonende solvabele derde. die een zekere band heeft met een 
van de betrokken p r tneGhee f t  een garantverklaring ten behoeve van betrokkene ondertekend. De g m t s i e l l c r  h n  garant staan voor een bedrag 
ten mioste ter hoogte van de  bijstandsnorm voorde aezinssamenstelUna van betrokkene boven de  eieen kasten van levensonderhoud. waariotir 
evmeensminimad de bijstandmom geldend voor de gezinscamenstel~ng van de garantsteller wordÏgehanteerd; 

- de partner bij wie toelating wordt beoogd kchikt ,  naar het oordeel van de bevoegde gemeentelijke huisvestingsautoriteiten, over wmnruimte 
die voor Nederlandse gezinnen in vergelijkbare omstandigheden als aanvaardbaar wordt beschouwd, waarbij, indien vereist, wordt beschikt over 
een met het oog op de verzochte teelating van die paruler verleende vergunning ingevolgede Woonruimtewet 1947, 

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

- betrokkene is in het bezit van een geldig dmument voor grensoverschrijding 

Ikvenceku  betrokkene uitdmi&eiijk te wijzen op het volgende: 

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

melden bij het hoofd van plaatselijke palitie te .P-- 

- de vergunning tot verblijf kan ingevolge de wettelijke bepalingen voor ten hoogste een jaar worden verleend, terwijl daarna de geldigheidsduur 
k a n  in beginsel telkenmale met één jaar kan worden verlengd; 
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- aan de te verlenen v e r g m g  tot verblijf zal m k x r p 9 r h g  worden vehnden .  te weten 'vwrverblijf b ~ j  

en het verrichten van arbeid al dan niet in lmdienst g e h e n d e  &t verùiijf' 

.4an de te verlenen vergunning d l e n  voorschriften worden verbonden met b e t r e h g  tot: 

- het v o l d m d e  verzekerd zijn regen ziektekacten. met inbegrip van de kosm verbonden aan de opname en verpleging in een sanatorium of 
psychiathche i ~ c h t i n g ;  

- garantstelling door (model D17 vande Vc. 1982). 

Tevens ware betrokkene er op te wijzen dat, om v w r  de vergumhg tor verblijf in aanmerking te komen, hij de aanmelding behoorr ie zijn of te 
worden voldaan aan de volgende vmnvaarden: 

- een antecedenrenver!daring dient te worden ondertekend; 

- betrokkene zal een onderzoek op tuberculose van de ademhalingsorganen moeten ondergaan. Een dergelijk onáerzoek geldt niet voor 
onderdanen uit .4ustralië, Canada, Israël of Japan; 

- betrokkene mag niet vergezeld zijn van andere gezinsleden dan hieronder genoemd 

Betrokkene mag vergezeld Lijn van minde jarige E;ind(eren) te weten: 

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 ~oorlopig verblijf dient te worden aangetekend dat deze mede geldig is voor debet minderjarige kin-deren 

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

handtekening: 

Besluit: 

Conform bvenstaand advies, het Hoofd van de Vid iens t  
van het Minktene van Buitenlandse Zaken. 


