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Van het hcofd van plaatselijke politie te h de Nederlan& diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging 

Kenmerk 

Uw brief 

Datum 

Darum 
Op enveloppe vermelden: 
Hoofd Vmdienst 
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 

afpf te  van een machtiging tot voorlopig verblijf aan de vreemdeling(e) 

. v an 

nationaliteit, geboren 

adres 

Daartoe wordt overwogen dat betroMtene. die hier te lande verblijf beoogt als au pair bij 

aan de voorwaarden voor verblijf als au pair voldoet 
immers, 

- betrokkene heeft niet eerder geruime tijd in Nederland verbleven en kennis kunnen maken met Nederland; 

- betrokkene is 18 jaar of ouder. maar jonger dan 30 jaar; 

- het gastgezin heeft zich middels een verklaring garant gesteld voor de eventuele uit het verblijf van de betrokkene voor de staat en andere 

openbare lichamen voortvloeiende kosten; 

- het gastgezin heeft reedseen zogenaamde au pair-verklaring ondertekend, die betrokkene eveneens zal ondertekenen. waarmee hij/zij onder meer 
verklaart ermee bekend te zijn dat uitsluitend verblijf als au pair wordt toegestaan en dat het land mort worden verlaten na afloop van de au pair- 
periode; 

- betrokkene levert geen gevaar op voor de openbare rust; de openbare orde of de naiionale veiligheid. 

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

Ik verzoek u betrokkene uitdrukkelijk te wijzen op het volgende: 

- betrokkene dient zich voor het indienen van een verzoek om een vergunning toi >erblijf binnen acht dagen na binnenkonist in Nederland aan te 

melden bij het hoofd van'plaatselijke politie te --p 

- de ver~eunning tot verblijf kan ten hoogste een jaar worden verleend. 

- aan de te verlenen vergunning toi verblijf zal een beperliing worden verbonden. te weten 'voor verblijf als au pair bij 

Aan de te verlenen vergunning zuilen de voorschriften worden verbonden met henekking tor: 

- het voldoende verzekerd zijn tegen ziektekosten, met inbcfip van de kosten verbonden aar! de opname en verpleging in een sanatorium of 
psychiatrische inrichting. 

- garantstelling door het gastgezin I inode1 DI 7 \an  dc Vc  19811 

- 
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Tevens ware betrokkene er op te wijzen dat, om voor de vergunmg tot verblijf in aanmerkaug te komen, bij de aanmelding behoon te zijn of te 
worden voldaan aan de volgende voorwaarden 

- een antecedentenverlrlaring dient te worden ondenekend; 

- betrokkene zal een onderzoek op tuberculose van de ademhal~ngoqanen mmten ondergaan Een dergeiljx onderzoeb, geldt met \oor onderdanen 
uit Ausuaiië, Canada. Israël of Japan; 

- beuokkene mag niet vergezeld zijn van afhankelijke gezinsleden; 

Voornoemd hoofd van plaatselijke poliae adviseen namens de Staarssecretaris van Justitie de aanvraag oni een machti-ping tot voorlopig verblijf in 
te willigen. 

handtekening: 

Besluit: 

Conform bovenstaand advies. het Hoofd van de Visadiensi 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

hijlafc. au pair-verMannf (model D68 van de Vc. 1982) 


