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1 Inleiding 

Het beleid is erop gericht vreemdelingen in de gelegenheid te stellen in Nederland 
een studie of opleiding te volgen. 
Daarom nnoet een vreemdeling die voor studiedoeleinden in Nederland is toegelaten 
ons land weer verlaten bij voltooiing of tussentijdse beëindiging van de studie. 
Het verblijf heeft dus een tijdelijk karakter. 
Het is een voor studie toegelaten vreemdeling niet toegestaan in Nederland te werken. 

In het geval de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma gelden er afwij- 
kende regels, zie 6. 
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2 Algemene voorwaarden voor toelating als student 

Elke student moet voor toelating voldoen aan de algemene voorwaarden van 2.1 tot 
en met 2.4. 

Gaat het om. een studie aan het hoger onderwijs, dan moet hij tevens voldoen aan de 
voorwaarden onder 3. 
Wil hij studeren aan het voortgezet- of beroepsonderwijs, dan dient hij tevens te vol- 
doen aan de voorwaarden onder 4. 

2.1 Voldoende middelen van bestaan 

De financiële middelen van de student moeten toereikend zijn voor de studie en het 
1evensondei:houd gedurende de beoogde verblijfsperiode. 

Norm bedragen 
Om te bepalen of de student voldoende middelen van bestaan heeft, worden de 
normbedragen gehanteerd die in de Wet op de Studiefinanciering (Stb. 1988, 336) 
worden genoemd voor levensonderhoud, aangevuld met college- enlof lesgelden. 
De Wet op de Studiefinanciering maakt hierin onderscheid tussen uit- en thuiswo- 
nende studenten. Een thuiswonende student krijgt minder studiefinanciering dan 
een uitwonende student. Onder een thuiswonende student wordt verstaan een stude- 
rende die op het adres van zijn ouders of van één van hen woont. De studiefinancie- 
ring op grond van de Wet op de Studiefinanciering geldt niet als behorend tot de hier 
bedoelde middelen. 

Duurzaamiieid 
De student dient aan te tonen voor ten minste één jaar over voldoende middelen als 
bovenbedoeld te beschikken. Wanneer de student beschikt over een bedrag op een 
bankrekening, dan dient dit bedrag minimaal gelijk te zijn aan twaalf maal het maan- 
delijkse normbedrag. Voorwaarde is wel dat de bankrekening mede of uitsluitend op 
naam van de student is gesteld. 

Ongestoord verloop van de geldstroom 
Indien de studie middels periodieke betalingen wordt gefinancierd, dient de student 
aannemelijk te maken dat een ongestoord verloop van de geldstroom gewaarborgd is. 
Bij financiering door de ouders of door familieleden van de vreemdeling moet daarom 
aannemelijk zijn dat hun financiële positie zodanig is dat zij die studie kunnen beko- 
stigen. Dit kan bijvoorbeeld doordat zij kunnen aantonen reeds eerder een studie te 
hebben gefinancierd en door het overleggen van bankafschriften of loonstaten. 
Wanneer de studie wordt bekostigd door de werkgever die de vreemdeling heeft uitge- 
zonden, kunnen bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of balansen overgelegd wor- 
den. 
In geval van twijfel over het ongestoorde verloop van de geldstroom dient, uitsluitend 
ter meerdere zekerheid, een garantstelling door een hier te lande wonende solvabele 
derde te worden overgelegd (model D17). De garantstelling kan dus nooit dienen als 
bron van voldoende middelen van bestaan. 
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Solvabiliteit van de garant 
De garant moet aantonen dat hij over voldoende middelen van bestaan beschikt om 
in het onderhoud van zichzelf (en eventueel zijn gezin) en van de vreemdeling te kun- 
nen voorzien. 
Voor de solvabiliteit van de garant is vereist dat hij de beschikking heeft over inkom- 
sten minimaal ter hoogte van de bijstandsnorm geldend voor zijn eigen situatie en 
daarnaast over de bijstandsnorm voor een alleenstaande voor het onderhoud van de 
student. 
In het geval de garantsteller een gezin onderhoudt geldt dus voor zijn onderhoud de 
Abw-norm voor een gezin en voor het onderhoud van de student de Abw-norm voor 
een alleenstaande. In het geval de garantsteller alleenstaande is, moet hij aantonen 
over inkomsten te beschikken minimaal ter hoogte van tweemaal de Abw-norm voor 
een alleenstaande. 

Financiering door anderen 
De studie kan ook door anderen gefinancierd worden. Er kan dan sprake zijn van een 
geldelijke bijdrage (bijvoorbeeld een studiebeurs) van een internationale organisatie, 
van het land van herkomst, door of vanwege de Nederlandse regering of van een parti- 
culier fonds. Ook van deze bijdragen dient vast te staan dat zij toereikend zijn om te 
voorzien in de kosten van de opleiding en het levensonderhoud gedurende de beoog- 
de verblijfsperiode. 

2.2 Studieverklaring 

De vreemdeling moet een zogenaamde studieverklaring (model D60) hebben onder- 
tekend, waarmee hij verklaart ermee bekend te zijn dat hem uitsluitend voor studie 
verblijf wordt toegestaan en dat hij ons land dient te verlaten na voltooiing of tussen- 
tijdse beëindiging van de studie. 

2.3 Geen gevaar voor de openbare rust, de openbare orde of de 
nationale veiligheid 

Dit vereiste wordt (voor vreemdelingen in het algemeen) behandeld in A414.3. 
Studenten van achttien jaar en ouder moeten een antecedentenverklaring (model 
D18) ondertekenen. 

2.4 Waarborgen in verband met terugkeer 

Het reisdocument van de vreemdeling moet waarborgen dat hem na afloop van de 
studie weer toelating wordt verleend in het land van herkomst. 

Er moet voldoende zekerheid bestaan omtrent de betaling van de kosten van de terug- 
reis naar het land waar zijn toelating is gewaarborgd. 
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3 Speciale regeling voor toelating voor hoger 
ondetwijs 

3.1 Om welke onderwijsinstellingen gaat het 

Het betreft hier de toelating van vreemdelingen voor studie aan een Nederlandse uni- 
versiteit of hogeschool in de zin van art. 1.3, eerste en tweede lid, van de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992, 593) en de Wet op de 
erkende onderwijsinstellingen (Stb. 1985,407). 
De Open Universiteit valt hier niet onder. 

3.2 Maximale verblijfsduur 

Voor deze categorie buitenlandse studenten wordt een maximale verblijfsduur aange- 
houden die gelijk is aan de maximale diplomatermijn die voor de desbetreffende 
studierichting geldt. De maximale diplomatermijn is voor buitenlandse studenten 
gelijk aan die van Nederlandse studenten. 

Voor de diplomatermijn geldt de nominale cursusduur (in de regel 4 jaar) plus 2 jaar. 
Dat wil zeggen dat studenten binnen deze termijn het einddiploma moeten hebben 
behaald. 111 totaal bedraagt de diplomatermijn derhalve 6 jaar voor veel studies. In de 
gevallen waarin de nominale cursusduur langer of korter is, wordt de termijn nave- 
nant verlengd of bekort. 

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om, ter afronding van de propaedeutische 
fase, gedurende maximaal één jaar als extraneus in Nederland te verblijven. 

In Bijlage C29 is een verklarende woordenlijst van onderwijskundige begrippen met 
betrekking tot het hoger onderwijs opgenomen. 

3.3 Toelatingsvoorwaarden 

De student dient ten eerste te voldoen aan de algemene voorwaarden die worden 
genoemd onder 2. Daarnaast gelden de hierna genoemde voorwaarden. 

3.3.1 Inschrijving 

Er moet vaststaan dat de vreemdeling als student is of zal worden ingeschreven aan 
een universiteit of hogeschool voor voltijdsonderwijs. 

Deze inschrijving moet blijken uit een verklaring afgegeven door het College van 
Bestuur of het bevoegd gezag. 

3.4 Toelating voor de voorbereiding op de studie 

In het algemeen heeft een student een voorbereidingstijd nodig om zich te kwalifice- 
ren voor de beoogde studie. Hiervoor legt hij aanvullende examens af (toegangstests), 
waaronder een toets beheersing van het Nederlands. 
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3.4.1 Toelatingsvoorwaarden 

Aan een buitenlandse student kan met het oog op aanvullende examens een vergun- 
ning tot verblijf worden verleend, indien: 
- hij voldoet aan de voorwaarden genoemd in 2.1 tot en met 2.4, en 
- hij aantoont, door middel van een schriftelijke verklaring van de desbetreffende 

universiteit of hogeschool, dat er voldoende zekerheid bestaat over zijn inschrijving 
voor de beoogde studie als hij de aanvullende examens met goed gevolg heeft afge- 
legd. 

3.4.2 Duur en beperking van de vergunning tot verblijf 

Een vergunning tot verblijf met het oog op aanvullende examens wordt verleend voor 
ten hoogste één jaar. 
In geval van eerste toelating wordt bovendien de vergunning tot verblijf slechts ver- 
leend tot uiterlijk één jaar na de datum van inreis in Nederland. 
De geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf wordt voor de voorbereiding op de 
studie niet verlengd. 
Verandering van studierichting of onderwijsinstelling geeft geen recht op een nieuwe 
voorbereidingstijd. 

De vergunning tot verblijf wordt in dit geval verleend onder de beperking: 
'aanvullend(e) examen(s) met het oog op studie aan .... (naam onderwijsinstelling) te 
.... (plaatsnaam)'. Het verrichten van arbeid is niet toegestaan. 
Zie voor aan de vergunning tot verblijf te verbinden voorschriften onder 5. 

3.4.3 Verlenging na inschrijving 

Zijn de aanvullende examens met goed gevolg afgelegd, is inschrijving voor de beoog- 
de studie verkregen en wordt ook overigens aan de onder 2 genoemde voorwaarden 
voldaan, dan wordt een vergunning tot verblijf verleend met toepassing van het 
gestelde onder 5.  
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4 Speciale regeling voor toelating voor voortgezet en 
beroepsonderwijs 

4.1 Om welke onderwijsinstellingen gaat het 

Het betreft hier de toelating van vreemdelingen voor een opleiding bij het voortgezet- 
en beroepsonderwijs, in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 
552). 

4.2 Voorwaarden voor toelating 

Toelating kan worden verleend onder de navolgende voorwaarden. 
- De student voldoet aan de algemene voorwaarden genoemd onder 2. 
- Het betr'eft een studie of opleidingwaarvoor Nederland het meest aangewezen land 

is en waarmee de vreemdeling een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikke- 
ling van zijn land. 
Dit betekent dat wanneer de studie of opleiding of een soortgelijke studie of oplei- 
ding reeds bestaat in het land van herkomst, de student niet voor toelating tot 
Nederland in aanmerking komt. 

- Het betreft een volledige dagopleiding. Voor een schriftelijke studie of een avond- 
opleiding wordt geen toelating verleend. 

Tegen het volgen van een praktijkopleiding die duidelijk verbonden is met een studie 
als hier bedoeld, bestaat geen bezwaar mits hiervoor (indien vereist) een tewerkstel- 
lingsvergunning is verleend (zie B1 114). 

a 

I 
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5 Beperkingen en voorschriften voor de vergunning 
tot verblijf 

De korpschef verleent d e  vergunning tot verblijf onder de  beperking: 
'studie ...... (naam studierichting) aan  ....... (naam onderwijsinstelling) te  ..... (plaats- 
naam)'.  Het verrichten van arbeid is niet toegestaan, met uitzondering van arbeid van 
bijkomende aard. Een tewerkstellingsvergunning is vereist. 

In geval van toelating voor het afleggen van aanvullende examens geldt echter d e  
onder 3.4.2 genoemde beperking. 

In geval van toelating voor deelname aan een algemeen uitwisselingsprogramina met 
Australië of Canada gelden de  onder 6.2.3 genoemde beperkingen. 

In daarvoor in aanmerking komende gevallen wordt aan de  vergunning tot verblijf het 
voorschrift verbonden, dat een hier te lande wonende, solvabele derde zich ten 
behoeve van de  vreemdeling garant dient te stellen door ondertekening van een ver- 
klaring (model D17) (zie 2.1). 

Vreemdelingen die verblijf wordt toegestaan in het kader van studie of opleiding die- 
nen een model D63 te ondertekenen waarmee ze aangeven te  weten dat  zij mw-plich-  
tig blijven. Daarnaast blijft ondertekening van een studieverklaring (model D60; zie 
onder 2.2) gehandhaafd. Ondertekening van een verklaring model D63 geldt ook voor 
d e  eventuele gezinsleden voor zover aan hen verblijf wordt toegestaan. 

Aan d e  vergunning tot verblijf wordt een voorschrift verbonden tot het sluiten van een 
voldoende ziektekostenverzekering. 
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6 Afwijkende regels bij (uitwisselings-)programma's 

6.1 Toetsing aan de toelatingsvooiwaarden bij (uitwisselings-) 
programma's 

Vreemdelirigen kunnen op basis van culturele akkoorden of andere, vergelijkbare bila- 
terale of multilaterale akkoorden, dan wel via uitwisselingsprogramma's door of onder 
auspiciën van de centrale overheid worden uitgenodigd hier te lande te studeren. 
In al deze gevallen is reeds getoetst aan de voorwaarden als bedoeld in 2 en 3, respec- 
tievelijk 4, met uitzondering van het gestelde onder 2.3. 
Er dient duis altijd getoetst te worden of de student geen gevaar vormt voor de open- 
bare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid. 

Indien het een programma betreft dat niet door of onder auspiciën van de centrale 
overheid wordt uitgevoerd, dient te worden getoetst of aan alle voorwaarden (2 en 3, 
resp. 4) wordt voldaan. 

Het enkele feit dat de studie gefinancierd wordt door een internationale organisatie, 
door het Iíind van herkomst van de vreemdeling, door of vanwege de Nederlandse 
regering of uit een particulier fonds, betekent op zich niet dat er sprake is van een (uit- 
wisselings)programma. Ook in dat geval dient dus getoetst te worden aan alle toela- 
tingsvoomraarden. 

6.2 Algemene uitwisselingsprogrammma's met Australië, Canada en 
Nieuw-Zeeland 

6.2.1 Inleiding 

Nederland heeft met Australië, Canada en Nieuw-Zeeland verdragen gesloten die het 
voor jongeren uit deze landen mogelijk maken om via uitwisselingsprogramma's ken- 
nis te maken met de Nederlandse samenleving en daarbij enige werkervaring op te 
doen. Voor deze programma's gelden afwijkende regels voor wat betreft het vereiste 
van voldoende middelen van bestaan en werk tijdens het verblijf. Die afwijkingen 
maken hei mogelijk dat de jongeren in aanvulling op hun eigen middelen van bestaan 
de kosten van hun verblijf uit werk mogen financieren, mits zij voor het verrichten van 
deze werkzaamheden beschikken over een tewerkstellingsvergunning. 
De hoofdregel is dat deze programma's zich richten op jongeren van 18 tot en met 
25 jaar. Zij dienen ongehuwd te zijn. 
Bijzonderheden per land in afwijking op de hoofdregel: 
- Canada: in bijzondere gevallen wordt een maximumleeftijd van 30 jaar geaccepteerd. 
- Australië: ook gehuwde deelnemers, mits zij geen kinderen hebben en vallen bin- 

nen de leeftijdscategorie van 18 tot en met 25 jaar, worden geaccepteerd. In bijzon- 
dere gevallen wordt een maximumleeftijd van 30 jaar geaccepteerd. 

- Nieuw-Zeeland: ook gehuwde deelnemers, mits zij geen kinderen hebben en vallen 
binnen de leeftijdscategorie van 18 tot en met 25 jaar. In bijzondere gevallen wordt 
een maximumleeftijd van 30 jaar geaccepteerd. 

6.2.2 Voorwaardenvoor deelname 

De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen zijn gemachtigd een m w  af te 
geven aan deelnemers aan deze uitwisselingsprogramma's. Zij toetsen of de aspirant- 
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deelnemers aan de voorwaarden voor deelname voldoen. 
Bij aankomst in Nederland is derhalve reeds getoetst of de vreemdeling beschikt over: 
- een ticket voor de terugreis, althans over voldoende financiële middelen voor de 

aanschaf van een dergelijk ticket; 
- voldoende middelen van bestaan om gedurende de aanvangsperiode van het ver- 

blijf in Nederland in zijn onderhoud te kunnen voorzien, en 
- behoorlijke werkervaring of reële vooruitzichten op het verkrijgen van werk om 

eventueel ontoereikende middelen van bestaan gedurende zijn verblijf in Neder- 
land aan te vullen, dan wel, wanneer hij niet voornemens is te gaan werken, over 
voldoende middelen van bestaan. 

Bij aankomst in Nederland dient de vreemdeling te beschikken over een geldig pas- 
poort. 

6.2.3 Beperkingen en voorschriften van de vergunning tot verblijf 

De vergunning tot verblijf wordt verleend voor één jaar, ingaande op de datum van 
inreis in Nederland. 

De vergunning wordt, al naar gelang de toepasselijke situatie, verleend onder de 
beperking: 
- 'verblijf in het kader van het Netherlands-Australia Working Holiday Scheme'. 

Arbeid is uitsluitend toegestaan als de werkgever beschikt over een tewerkstellings- 
vergunning. 

Of: 
- 'verblijf in het kader van het Canada-Netherlands Youth Exchange Programme'. 

Arbeid is uitsluitend toegestaan als de werkgever beschikt over een tewerkstellings- 
vergunning. 

Of: 
- 'verblijf in het kader van het 'Netherlands-New Zealand Working Holiday Scheme'. 

Arbeid is uitsluitend toegestaan als de werkgever beschikt over een tewerkstellings- 
vergunning. 

Aan de vergunning wordt een voorschrift verbonden tot het sluiten van een voldoende 
ziektekostenverzekering. 

6.2.4 Het verrichten van arbeid in loondienst 

Indien de vreemdeling in Nederland wil werken, dient zijn werkgever te beschikken 
over een tewerkstellingsvergunning. De tewerkstellingsvergunning kan worden aan- 
gevraagd zodra de deelnemer aan het programma een vergunning tot verblijf als 
bedoeld onder 6.2.3 heeft verkregen of heeft aangevraagd. 

De Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland bemiddelt bij de afgifte 
van tewerkstellingsvergunningen aan deelnemers van uitwisselingsprogramma's. 
De Stichting is als volgt bereikbaar: 

Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland 
Postbus 97 
1860 AB Bergen 
tel: 02208 -9 61 44 
f a :  02208 - 9 40 08 
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7 Verandering van studierichting of onderwijsinstelling 

Voor verandering van studierichting of onderwijsinstelling moet wijziging worden 
gevraagd van de beperking waaronder de vergunning tot verblijf is verleend. 
De korpschef kan de aanvraag om wijziging van de beperking inwilligen indien de 
betrokkene ook ten aanzien van de nieuwe studie voldoet aan alle voorwaarden die in 
dit hoofdstuk worden genoemd. 
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8 Ontzegging van voortgezet verblijf 

De korpschef kan de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf verlengen indien 
de betrokkene aantoont: 
- dat hij nog als student is ingeschreven; 
- dat de financiering van zijn studie en levensonderhoud voortduurt. 

Indien dit niet het geval is, bijvoorbeeld bij voltooiing of tussentijdse beëindiging van 
de studie, dient de korpschef het verblijf te beëindigen op één of meer gronden als 
aangegeven in art. 12 Vw. 

e 
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9 Gezinshereniging en gezinsvorming 

9.1 Kring van gezinsleden 

Voor toelating bij een buitenlandse student komen in aanmerking: 
- zijn echtgeno(o)t(e) of partner; 
- zijn minderjarige kinderen die feitelijk tot zijn gezin behoren (zie B1 1 5). 

9.2 Voorwaarden voor toelating 

9.2.1 Ingeval van huwelijk 

Het moet gaan om een geldig huwelijk. Dit is het geval indien het huwelijk is gesloten: 
a. voor een Nederlandse ambtenaar van de Burgerlijke Stand; 
b. op een ambassade of consulaat van het land van herkomst van één van de echtge- 

noten; 
c. volgens de wet in het land waar de huwelijksvoltrekking heeft plaatsgevonden. 

Het bestaan van een geldig huwelijk moet met gelegaliseerde officiële documenten 
worden aangetoond. In gevallen waarin twijfel bestaat over de rechtsgeldigheid van 
een in het buitenland gesloten huwelijk verdient het aanbeveling contact op te nemen 
met het IND. 

Polygame huwelijken 
In alle gevallen waarin sprake is of is geweest van een polygame situatie, kan er maar 
één vrouw en de uit haar geboren minderjarige kinderen worden toegelaten tot 
Nederland. Voor andere vrouwen waarmee ooit een polygame situatie is geweest en 
de uit haar geboren kinderen geldt dat zij niet in aanmerking kunnen komen voor toe- 
lating, ook niet als ten tijde van hun komst naar Nederland nog slechts sprake is van 
één huwelijk. 
Ook indieni de in Nederland verblijvende hoofdpersoon met een andere man of vrouw 
duurzaam samenleeft, wordt geen verblijf toegestaan aan de wettelijke echtgenote en 
eventuele andere gezinsleden. 

e De echtgenoten dienen feitelijk samen te (gaan) wonen en een gemeenschappelijke 
huishouding te voeren. Beiden dienen hetzelfde adres in het bevolkingsregister te zijn 
ingeschreven. Ook dient naar buiten toe éénzelfde adres te worden gevoerd, bijvoor- 
beeld naar de belastingdienst. 

9.2.2 Ingeval van een vaste relatie 

De partners dienen feitelijk samen te (gaan) wonen en op hetzelfde adres in het bevol- 
kingsregister te zijn ingeschreven. 
Daarnaast dienen de partners een gemeenschappelijke huishouding te voeren. Dit 
kan onder andere blijken uit een notarieel samenlevingscontract. Ook dient naar bui- 
ten toe éénizelfde adres te worden gevoerd. 

Beide partners dienen ongehuwd te zijn. Het ongehuwd zijn moet met gelegaliseerde 
officiële documenten worden aangetoond (voor het vereiste van legalisatie en verifi- 
catie van bewijsstukken betreffende de staat van personen, zie A416.1.2.6). 
Een uitzondering op dit beginsel is mogelijk indien vaststaat dat een van de partners 
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door wettelijke beletselen waarop hij zelf geen invloed kan uitoefenen nog niet 
gescheiden is. 

Verder mogen de partners geen bloed- en aanverwantschap in de eerste of tweede 
graad met elkaar hebben. 

9.2.3 Voldoende middelen van bestaan 

De buitenlandse student moet duurzaam beschikken over voldoende middelen van 
bestaan. 

Normbedrag 
De buitenlandse student dient te beschikken over inkomsten ten minste gelijk aan het 
bestaansminimum voor een gezin in de zin van de Algemene Bijstandswet (voor per- 
sonen van 23 jaar en ouder). 

Duurzaam 
Middelen van bestaan worden als duurzaam aangemerkt indien deze voor een perio- 
de van nog ten minste één jaar beschikbaar zijn. 

Ongestoord verloop van de geldstroom 
Hier geldt hetzelfde als het gestelde onder 2.1, echter nu voor het normbedrag dat 
hierboven is genoemd. 

Indien een hier te lande wonende solvabele derde zich ter meerdere zekerheid reeds 
garant heeft gesteld voor de student, dient vast te staan dat deze garantstelling ook 
geldt voor het in deze paragraaf genoemde normbedrag. 

Garantstelling in geval van niet-huwelijkse partner 
De student dient, uitsluitend ter meerdere zekerheid, een garantverklaring te onder- 
tekenen voor zijn niet-huwelijkse partner. 

Deze garantstelling hoeft de student niet te ondertekenen indien er voor hem, op 
grond van het gestelde onder 2.1, al een garantstelling is ondertekend door een in 
Nederland wonende solvabele derde. In dit geval dient wel vast te staan dat deze 
garantstelling ook geldt voor het hierboven genoemde normbedrag. 

9.2.4 Geen gevaar voor openbare rust, openbare orde en nationale 
veiligheid 

De gezinsleden mogen geen gevaar opleveren voor de openbare rust, openbare orde 
en nationale veiligheid. Elke onvoorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf of vrijheids- 
benemende maatregel wegens een misdrijf kan een grond opleveren om eerste ver- 
blijf te weigeren. 
Dit geldt ook indien het een straf of maatregel betreft die nog niet onherroepelijk is 
geworden. 
Gaat het om de fase waarin de vreemdeling wordt verdacht van of vervolgd voor een 
misdrijf, dat tot een vrijheidsstraf of een maatregel kan leiden, dan wordt de beslissing 
op de aanvraag om een vergunning tot verblijf aangehouden. Ook buitenlandse straf- 
vonnissen tellen mee (zie A414.3.2.2). 
Een op grond van art. 21 Vw ongewenst verklaarde vreemdeling komt - ook al voldoet 
hij aan de voorwaarden - niet voor een vergunning tot verblijf in aanmerking (zie 
A516). 
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Gezinsleden van 18 jaar of ouder dienen een antecedentenverklaring te onderteke- 
nen. 

9.2.5 Passende huisvesting 

Degene bij wie toelating als gezinslid wordt beoogd, moet duurzaam beschikken over 
passende huisvesting. Aan dit vereiste wordt voldaan, indien de bevoegde gemeente- 
lijke huisvestingsautoriteiten vaststellen dat het gaat om woonruimte die voor Neder- 
landse gezinnen in vergelijkbare omstandigheden voldoende is. De gemeente kan 
hierover in individuele gevallen adviseren. 

Bovendien moet de huisvesting ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. 
Er dient derhalve geen bezwaar te bestaan tegen de bewoning of inwoning van de toe 
te laten echtgeno(o)t(e). 

9.3 Aard van het verblijf 

De gezinsleden hebben een geheel van de student afhankelijk verblijfsrecht. 
Hun verblijf is eveneens van tijdelijke aard en uitsluitend voor de duur van de studie. 
De gezinsleden dienen een schriftelijke verklaring te ondertekenen dat zulks hen 
bekend is. 
Verder wordt het gezinsleden van een buitenlandse student niet toegestaan om te 
werken. 

9.4 Beperking en voorschriften 

De vergunning tot verblijf wordt, ingeval van een echtgeno(o)t(e), verleend onder de 
beperking: 
'verblijf bij echtgeno(o)t(e) .... (naam)'. Het verrichten van arbeid is niet toegestaan. 

Ingeval van een niet-huwelijkse partner luidt de beperking: 
'verblijf bij partner .... (naam)'. Het verrichten van arbeid is niet toegestaan. 

Voor de kinderen van de student luidt de beperking: 
'verblijf bij .....( naam)'. Het verrichten van arbeid is niet toegestaan. 

Aan de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden: 
- afsluiten voldoende ziektekostenverzekering; 
- antecedentenverklaring. 
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