
Jlp&!gde stud«itcn 7 Positief advies van hel h w i d  van plaatselijke politie 
o r n h n t  afgifte m.v.v. 

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

Kenmerk 

Uw brief 

Datum 

Datum 
Openveloppe vermelden: 
Hoofd Visadienst 
Postbus (postbus van betreffende regio) 

Naar d e i d i n g  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 vreerndeling(e) 

. van 

nationaliteit, geboren 

adres 

Daartoe wordt overwogen dat betrokkene door of onder auspiciën van de centrale overheid uitgenodigd is hier te lande te studeren. In casu is reeds 
getoetst aan de voorwaarden voor toelating als student. 

Voorts levert betrokkene geen gevanr op voor de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid. 

Ikverzoeku betrokkene uitdrukkelijk te wijzenop het volgende: 

- betrokkene dient in het bezit te zijn van een geldig document voor grensoverschrijding; 

- 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 vergunning tot verblijf kan ingevolge de wettelijke bepalingen voor ten hoogste een jaar worden verleend, terwijl daarna de geldigheidsduur 
daarvan in beginsel telkenmale S n  jaar kan worden verlengd; 

- aande te verlenen vergunning tot verblijf zal een beperking worden verbonden, te weten 'voor studie 

Aan de te verlenen vergunning zal het v m h r i f t  worden verbonden met betrekking tot het voldoende verzekerd zijn tegen ziektekosten, met 
inbegrip van de kosten verbonden nan de opname en verpleging in een sanatorium of psychiaukhe inrichting. 

Tevens ware betrokkene er op te wijzen dat, om voor de vergunning tot verblijf in aanmerking te komen, bij de aanmelding behoort te zijn of te 
worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

- een antdentenverklating dient te worden ondertekend; 

- betrokkene zal een onderzoek op hlbercuiose van de ademhalingsorganen moeten ondergaan. &n dergelijk onderzoek geldt niet vour 
onderdanen uit Australië, Canada, Israël of Japan. 

- LPetrokkenemag niet vergezeld zijn van afhankelijke gezinsleden. 

V o o m d  hoofd van plaatselijke politie adviseert namensdestaatssecretaris van Justitie de aanmag om een machtiging tot voorlopig verblijf in 
te willigen. 

handtekening: 

Besluit: 

Conform bovenstmd advies, het Hoofd van de Visadienst 
van het Ministerie van BuitenlandseZsken. 
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