
Bijlage C 8 Kennisgeving door de Minister van Justitie aan het 
hoofd van plaatselijke politie van een positief 
advies omtrent de m.v.v.-aanvrage 

&TENTIE: 
de niet 

r~rief aan een diplomatieke 7 vakjes is niet of consulaire vertegenwoor- 
,diging in het buitenland , 

Uw bri 

nationali it: 

adres : t 
Naar aanleidin van a uw bovenvermelde brief 

een hier ingekomen verzoek deel ik u mede 

dat geen bezwaar bestaat tegen de afgifte van een machtiging 
tot voorlopig ver. lijf aan de bovengenoemde vreemdeling. 
Ik moge u verzoeke de betrokkene bij de afgifte van de machti- 
ging tot voorlopig rblijf uitdrukkelijk te wijzen op het 
volgende : \ 
• hij/zij voor het indienen van een verzoek 

binnen acht dagen na binnen- 
bij de plaatselijke politie 

te I 

de vergunning tot verblij ingevolge de wettelijke be- 
palingen voor ten hoogste jaar worden verleend 

de geldigheidsduur van de ver unning kan daarna in beginsel 
telkenmale met één jaar worden verlengd. 3 

Tevens ware de betrokkene erop te om voor de ver- 
gunning tot verblijf in aanmerking bij de aanmelding 
behoort te zijn of te worden voor- 
waarden : 

er dient vast te staan dat de vereiste 
vergunning is of zal worden verleend; 
werkstellinqsvergunning is inmiddels 

er dient een antecedentenverklaring te word ondertekend; h 
een onderzoek op tuberculose van de ademhalin moet 
een gunstige uitslag hebben opgeleverd; 

de betrokkene mag/mogen niet vergezeld zijn doo afhanke- 
lijke gezinsleden; 2 

IJ het aantal gezinsleden dat de betrokkene vergezelt 
meer dan bedragen. 

Bi j lage (n) 
Verzoeke slechts één zaak in één brief te behandelen en bij 
antwoording het kenmerk te vermelden. 'k- 



er dient beschikt te worden over woonruimte welke naar het 
van de bevoegde gemeentelijke overheid voldoet aan 

daaraan te stellen eisen; 

U de bet ne moet/moeten er zorg voor dragen dat ........ 
te . . . . . . . .... zich schriftelijk garant stelt voor de 
kosten die voortvloeien uit het verblijf hier te lan- 
de, alsmede v an de reis naar een plaats bui- 
ten Nederland elating gewaarborgd is; de garantver- 
klaring is reeds bij ofd van plaatselijke politie af- 
gegeven ; 

Cl de betrokkene dient/diene h bereid verklaard te hebben 
om een ziektekostenverzekerin sluiten alsmede een aanvul- 
lende verzekering voor de k den aan opname en ver- 
pleging in een sanatorium of een p trische inrichting; 

O bij de machtiging tot voorlopig verblijf 
getekend dat deze voor wat het/de 
betreft, uitsluitend geldig is, 
wordt/worden door .........,..,.. 

Het Hoofd van de visad- 
voor de 

Afschrift van I ter kennisneming aan: 

onder verwijzing naar diens schrijven van nr. 

Ik moge u verzoeken de vreemdeling na aankomst in de gelegen- 
heid te stellen een verzoek om een vergunning tot verblijf in 
te dienen. Nadat zulks is gescliied en overigens is vastgesteld 
dat aan de voorwaarden, vermeld in de bovenstaande brief van de 
Visadienst, is voldaan, kunt u ingevolge art. 19, eerste lid, 
aanhef en onder a, W, de gevraagde vergunning tot verblijf 
verlenen. 

Met betrekking tot het verlenen van de vergunning tot verblijf 
geldt nog het volgende: 

geldigheidsduur: zie art. 24 W en A 4; 5.5 
beperking voor 
voorschriften: Voor het model van de 

Ogarantverklaring te geven beschikking 
ziektekosten I zie D 25 

verzekering 

Doen zich omstandigheden voor, welke naar uw oordeel een belet- 
sel vormen voor het verlenen van de vergunning overeenkomstig 
het bovenstaande, dan gelieve u een bijzondere aanwijzing ter 
zake aan mij te vragen, 

OOmtrent het verlengen van de geldigheidsduur van de vergun- 
ning dient u een bijzondere aanwijzing aan mij te vragen. 
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O Adres werkgever: 

OVoor wat de garantverklaring betreft ware gebruik te maken 
van het bijgaande model. 

De Staatssecretaris van Justitie, 
namens de Staatssecretaris, 
Het Hoofd van de Directie 

Vreemdelingenzaken, 
voor deze 


