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gezintiheden w m begunrtLgd E.E.G.-onderdaan. dls ntctrelf onderdaan zijn 1 Positief advies van het hmfd van plaatselijke politie van m LM-Stziaivan dc E E G .  
o m t a n t  aigifie m.r.-. 

Van het hoofd van plaatselijke politie te Aande Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging 

Kenmerk 

Uw brief 

Datum 

Daturn 
Op enveloppe vermelden: 
Hoofd Visadienst 
Postbus (postbus van betreffende regio) 

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

afgifte van een n~aclitigirig tot voorlopig verblijf aan de vreemdeling(e) 

, van 

nationaliteit, geboren 

adres 

Daartoe wordt overwogen dat betrokkene, die hier te lande verblijf beoogt bij 
die begunstigd E.E.G-onderdaan is, aande voorwaardenvoordat doel voldoet. 
Immers, 

- als begunstigd E.E.G.-onderdaan in de zin van artikel 91. eerste lid, onder c, Vb worden de volgende familieleden van een vreemdeling als 
bedoeld onder artikel 91, eerste lid. onder a, Vb aangemerkt: 

- de echtgenoot of echtgenote; 

- dekinderen benedende leeftijd van 21 jaar; 

- de bloedvenvanten in opgaande en neerdalende lijn, die te zijnen of te haren laste komen. 

Betrokkene behoort tot één van deze categorieën. 
Voorts is uit een document, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de Staat van oorsprong of van herkomst, de familiebetrekking 
gebleken. 
Voor zover nodig is gebleken dat betrokkene ten laste komt van of in het land van herkomst inwonend was bij degene bij wie verblijf wordt 
beoogd; 

- naar hei oordeel van de bevoegde gemeentelijke huisvestingsautonteiten beschild degene bij wie toelating als gezinslid wordt beoogd over 
woonniimte die voor Nederlandse gezinnen in vergelijkbare omstandigheden als aanvaardbaar wordt beschouwd, waarbij, indien vereist, wordt 
becchild over een met het oog op de verzochte toelating van die gezinsleden verleende vergunning ingevolge de Woonruimtewet 1947; 

- betrokkene levert geen gevaar op voordeopenbare wt, de openbare ordeof de nationale veiligheid; 

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

Ik verureku betrokkeneuitdrukkelijk te wijzenop het volgende: 

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

melden bij het hoofd van plaatselijke politie te 

- de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf komt overeen met die van de vergunning tot verblijf, verleend aan de vreemdeling van wie 
betrokkerte -lijk is. 

Aan de te verlenen vergunning zal het voorschrift worden verbonden met betrekking tot het voldoende verzekerd zijn tegen ziehekosten, met 
inbegrip van de kasten verbonden ann de opname en verpleging in een sanatorium of psychiatrische inrichting. 
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Tevens ware b a r o k n e  er op te wijzen dat, om voor de vergunning tot verblijf in aanmerking te komen, bij de m e l d i n g  bhcant te zijn of te 
worden voldaan aan de volgende voorwaardw: 

- een ~ ~ 1 1 t e - c d a t e n v e r ~ g  dient te w&n ondmteknd; 

- b e n o k e  zal een onderzoek op niberculose van de a ~ ~ e n  meeten o n d q m .  Een dergelijk o n h k  geldt niet voor 
onder- uit Australië, Canada, Israil of Japan; 

- kaokkeae mag niet vergezeld zijn van andere gezinsleden dan hieronder genoemd 

Betrokkene m g  vergezeld zijn van minde jarige h d ( e r e n )  te weten: 

De kinderen 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 kindjkinderen 

Voornoemd hoofd van piaatseiijke politie adviseen 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 Visadienst 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 


