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7 Positief advies v a  h& h m  ,n p h h f i j i e  @tie 
mhid &@e m.v.v. 

Vmhd hoofd van plaatselijke politie te Aan de Nederlandse diplomatieke of c m l a i r e  vertegenwmrdiging 

K-k 

Uw brief 

Datum 

Datum 
Op enveloppe vernaelden: 
Hoofd Vidienst  
Postbus (postbus van betreffende regio) 

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

afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf aan de weemdeling(e) 

, van 

nationiliteit, geboren 

adres 

DaartBe wordt overwogen dat betrokhe, die hier te lande verblijf beoogt bij zijnlhaar echtgeno(o)t(e) 

d ieW(st )er  is van een vergunning tot vestiging, aan de voorwaarden voor het beoogde doel voldoet. 
Immers, 

- er is een naar N e d e r M  (internationaal privaat)recht geldig huwelijk tot stand gekomen en de echtgenoten gaan samenwonen. in Nederland zijn 
gem andae echtgemte of uit die vrouw geboren minderjarige kinderen toegelaten; 

- degme bij wie toelating als gezinslid wordt heoogd beschih over voldoende middelen van b a n  in de zin van de Vreemdelingenwet, dat wil 
zeggen dat h ig i j  een netto-inkm k f t  dat ten minste gelijk is aan de netto-normbedragen van u i t k e ~ g e n  op grond van de Algemene 

wet v m  de categorie echtprm/gezinnni. Bijdragen uit de openbare kas in de vorm van uitkeringen op grond van sociale 
gen, of bijdragen in de vorm van subaidis worden Net als bestanddeel van het eigen inkomen aangemerkt, of het ontbreken van 
bestaansmihlen h de in Nederland woonachtige huwelijkspartner Net worden verweten, omdat hijjzij: 

- zich serieus ter beschikking stelt van de arbeidsmarkt; 

- geen arbeid heeft geweigerd; 

- niet werkloos is als gevolg van criminele gedragingen of (anderszins) door eigen toedoen; 

omscholingsm&eIijijkheid heeft geweigerd; 

aan de huwelijkspartner niet verweten, als hijzij de zorg heeft over (een) 
g volg(t)en aan het basis-ondemvijs, of als de sociale dienst herxaar  heeft 
en bij een gewestelijk arbeidsbureau; 

I van de bevoegde g m t  degene bij wie toelating als gezinslid wordt beoogd over 
voap N&- gezinnen vaadbaar wordt h f i o u w d ,  waartrij, indien vereist, wordt 

k h i l d  ovmeai met hei oog op de vemxhte toeiating van die gezincleden verleende w q m n b g  ingevolge de Woomimtewet 1947; 

levert geen gevaar op v m d e  openbare rust, de open& ode of de nationale veiligheid; 

is in het bezit v i t  een geldig hument v o a  

Ik; venoek u betrokkene uitdrukkelijk te wijzen op het volgende: 

van een venoek om een vergunning tot verblijf binnen acht dagen nn binnenkonast in Nederland aan te 

melden bij h& hoofd van plaatselijke politie te 
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- de vergunning tot v e de wettelijke bepahgui v w  twi &w w& verleend, terwijl daarna de gel$igbeidcduur 
daarvan in beginsel jaar kan warden verlengd; 

- aan de te verlenen vergcmning tot verblijf zal ezn beperking w& vedmmkn, k weten 'voer verblijf bij echtgeno(o)t(e) 

en h varichten van arbeid d dan niet in l~0~1dienn  gedurende dat verblijf'. 

Aan de te v e r l a m  verguIming zal het v c j a d d t  warden v uw bwekking tothet vo ver~ekerd zijn tegen ziek&xten, met 
inbegrip van de Irwten v* aan de qmme en verpleging in een canatmiurn of psychiatrksk inrichting, 

Tevens ware betrokkene er op te wijzen dat, om vccr de vergimning tot verblijf in ammrking te kamen, bij de aanmelding behoort te zijn of te 
worden voldaan aan de volgede v-: 

- een antecedentenver!&ring dient te worden ondertekend; 

- betrokkene zal een ondenoek op tuberculose van de ademhalingxrgana moeten ondergaan. &n dergelijk o n d m k  geldt niet voor 
onderdanen uit Australië, Canada, Isai1 of Japan; 

- betrokkene mag niet vergezeld zijn van andere gezinsleden dan hieronder genwmd. 

Betrokkene mag vergezeld zijn van minde jarige kind(eren), te weten 

De !&deren 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 voorlopig verblijf dient te worden aangetekend dat deze mede geldig is voor dehet minderjarige k i n w d e r e n  

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 bovenstaand advies, het hoofd van de Vidienst  
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 


