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M U d e i  D7.511-Z 

ocitief adwies van het  h m f d  van plaatselijke politie 

Van het hoofd van plaatselijke politie te .4an de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging 

Kenmerk 

Uw brief 
Op enveloppe vermelden: 
Hoofd Lridienst 
Postbus (poctbus van betreffende regio) 

Naar aanleiding van uw brief van / een hier ingekomen verzoek deel ik u mee dat geen h e m a a r  bestaat tegen de 

afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf aan de i.reemdeling(e~ 

.van _ 

nationaliteit, gehoren - 

adres 

Daarroe wordt overwogen dat betrokkene. die hier te lande stage beoog bij -- - 

aan de  voorwaarden voor dat doel voldoet 
Immers, 

- het Centraal Bestuur voor de  Arbeidsvoorziening heefi op ten behoeve lfan betrokkene een tewerkste l l ingsver~ming 

verleend, geldig tot 

- betrokkene beschiht over voldoende middelen van bestaan in de zin van de Vreemdelingenwet, hetgeen blijkt uit het feit dat hij/zij met de beoogde 
stage een netto-inkomen inkomen zal venverven. dat ten minste gelijk is aan het bestaansminimum in de zin van de Algemene Bijstandswet; 

- betrokkene levert geen gevaar op voor de openbare m t ;  deopenbare orde of de nationale veiligheid; 

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

Ik verzoek u brtrokliene uitdrukkelijk te wijzen op her volgende: 

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

melden bij het hoofd van plaatselijke politie te 

- de vergunning tot verblijf kan ingevolge de wenelijkc bepalingen voor ten hoogste een jaar worden verleend; 

- aan de te verlenen vergunning tot verblijf zal een beperking worden \!erbonden. re weten 'voor stage bij 

Aan de re verlenen vergunning zal een voorschrift worden verbonden met betrekrking tot het voldoende verzeksrd zijn tegen zieliiekosten. met 
inbegrip van de kosten verbonden aan de opname en verpleging in een sanatorium of psychiatrische inrichting. 

Sdu Uiigeverij Plmiijniuaai. nadtuk verhoden 



Tevens ware beaokkene er op te wijzen dat, om voor & vergunning tot verblijf in aanmerking te komen, bij de aanmeldmg b e h m  te zijn of te 
wonien voldaan aan de volgende voorwaarden: 

- e n  antecedentenverkiaring dient te worden ondertekend; 

- betrokkene mag Net vergezeld zijn van afhankelijke gezinsleden; 

- betrokkene zal een onderzoek op tuberculose van de ademhalingorganen moeten ondergaan Een dergelijk onderzoek geldt Net vooi 

onderdanen uit Australië, Canada, Israël of Japan, 

- betrokkene mag Net vergezeld zijn van afhankelijke gezinsleden. 

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

handtekening: 

Besluit: 

Conform bovenstaand advies, het Hoofd van de Visadienst 
van het hlinisterie van Buitenlandse Zaken. 


