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1 Alsemeen 

De duur waarvoor een verblijf voor familiebezoek wordt 
toegestaan bedraagt in de regel ten hoogste zes maan- 
den. 

Visumplichtige vreemdelingen 

Aan visumplichtige vreemdelingen kan hiertoe een reis- 
visum geldig voor drie maanden worden verleend; de 
geldigheidsduur kan vervolgens hier te lande met ten 
hoogste drie maanden worden verlengd (zie A 4, onder 
2.6.6). 
In dergelijke gevallen wordt dus geen vergunning tot 
verbli j£ verleend. 

Niet-visumplichtige vreemdelingen, voor wie wel een 
machtiging tot voorlopig verblijf is vereist 

Voor niet-visumplichtige vreemdelingen die een familie- 
bezoek van meer dan drie maanden beogen geldt dat zij 
tevoren in het buitenland een machtiging tot voorlopig 
verblijf moeten hebben aangevraagd en verkregen, ten- 
zij zij van deze verplichting zijn vrijgesteld (zie 
A 4, onder 3.2). 
Hun verblijf in ons land wordt dan geregeld door mid- 
del van het verlenen van een vergunning tot verblijf, 
waarvan de maximale geldigheidsduur zes maanden te 
rekenen van de datum van binnenkomst bedraagt. 

Niet-visumplichtige vreemdelingen, die zijn vrijge- 
steld van het vereiste van een machtiging tot voolopiq 
verblijf 

Niet-visumplichtige vreemdelingen die zijn vrijgesteld 
van de verplichting tot het bezit van een machtiging 
tot voorlopig verblijf en die zich voor een familie- 
bezoek van meer dan drie maanden in ons land bevinden, 
kunnen eveneens in het bezit worden gesteld van een 
vergunning tot verblijf met de geldigheidsduur van ten 
hoogste zes maanden te rekenen van de datum van binnen- 
komst in ons land. 

Toelatinsscriteria 

Het reisdocument (paspoort, zonodig voorzien van een 
geldig terugkeervisum) moet de wedertoelating tot het 
land van herkomst waarborgen. 
Er dient vast te staan dat de vreemdeling over voldoen- 
de middelen van bestaan beschikt voor de kosten van 
levensonderhoud gedurende de bezoekperiode en over mid- 
delen (bijvoorbeeld een reisbil jet) voor de terugreis. 
Zijn de eigen financiële middelen ontoereikend dan kan 
het verblijf slechts worden toegestaan indien een hier 
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te lande wonende solvabele referent zich schriftelijk 
garant heeft gesteld voor de kosten van levensonder- 
houd en van de terugreis. 
Overigens mag tegen het verblijf van de vreemdeling 
geen bezwaar bestaan uit hoofde van de openbare orde, 
de openbare rust of de nationale veiligheid. 

Machtiging tot voorlopig verblijf 

Voor de behandeling van aanvragen om een machtiging 
tot voorlopig verblijf wordt verwezen naar A 4, onder 
3. 

Voor de te volgen gedragslijn bij ontbreken van de 
vereiste machtiging tot voorlopig verblijf wordt ver- 
wezen naar A 4, onder 5.6-2.3 en 5.6.3.3. 

Bevoeadheidsvraaen 

Voor bevoegdheidsvragen in verband met de vergunning 
tot verblijf wordt verwezen naar: 

A 4, onder 5.6 : verlening of weigering 
A 4, onder 5.7.2 en 5.7.3: wijziging of opheffing van 

de beperking (weigering 
daarvan) 

A 4, onder 5.8.2 en 5.8.3: verlenging van de geldig- 
heidsduur (weigering daar- 
van) 

A 4, onder 5.9.2 : intrekking 

Beperkinsen en voorschriften 

In voorkomende gevallen wordt de vergunning tot ver- 
blijf verleend onder een beperking, luidende: 
'Voor familiebezoek van ten hoogste 6 (of 3) maanden'. 

Aan de vergunning tot verblijf wordt een voorschrift 
verbonden tot het sluiten van een voldoende ziekte- 
kostenverzekering, tenzij de vreemdeling reeds ver- 
plicht verzekerd is krachtens de Ziekenfondswet; in 
voorkomende gevallen dient tevens een voorschrift te 
worden verbonden tot het afgeven van een garantver- 
klaring. 


