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M&{ D7-B17 

ex-Mmander dk In W r l s n d  Is geh~rcn en gctaglan 7 Positief advies van het hoofd van plaatselijke politie 
omtrent afgifte m.v.v. 

Van het hoofd van plaaiselijke politie te 

Kenmerk 

Uw brief 

Datum 

Datum 

Aan de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging 

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

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

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

---p , van 

nationaliteit,geboren -, 

adres .p P--- 

Daarioe wordt overwogen dat betrokkene, die ex-Nederlander is. aan de voorwaarden voor dat doel voldoet 
immen, 

- betrokkene is een vreemdeling(e) die in Nederland is geboren en getogen, maar door naturalisatie, door of in verband niet het huwelijk het 
Nederlanderschap heeft verloren, of betrokkene is een ex-nederlander die niet in Nederland is geboren, maar die: 

- meerderjarig is; 

- in een ander land woont dan waarvan hij/zij onderdaan is; en 

- als Nederlander of als Nederlands onderdaan hier te lande of op de Nederlandse Antillen of Amba minstens de helft van het basisonderwijs heeft 
gevolgd of gedurende zijn/haar minderjarigheid een opleiding heeft gevolgd, die meer dan destijds gebmikelijk was op Nederland zelf was 
gericht; danwel 

door andere omstandigheden, zoals opvoeding, maatschappelijke positie e d o f  dienstbetrekking nauwe banden met Nederland heeft verkregen; 

- betrokkene beschikt over voldoende middelen van bes- in de zin van de Vreemdelingenwet, dat wil zeggen dat hijjzij hier te lande geen 
uitkering ten laste van de openbare kas zal ontvangen, maar een netto-inkomen zal verwerven dat ten minste gelijk is aan de netto normbedragen 
van uitkeringen op grond van de Algemene Bijstandswet voor de categorie echtpnrenlgezinnen, of het ontbreken van voldoende 
bestaansmiddelen kan betrokkene niet worden tegengeworpen. omdat hemlhaardatwan geen verwijt kan worden gemaakt; 

- betrokkene levert geen gevaar op voor de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid; 

- betrokkene is i11 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 tot verblijf binnen acht dagen na binnenkomst in Nederland aan te 

nielden bij het hoofd van plaatselijke politie te ---P-- 

- de vergunning tot verblijf kan ingevolge de wettelijke bepalingen v w r  ten hoogste één jaar worden verleend, terwijl daarna de geldigtieidduur 
daarvan in beginsel telkenmale met één jaar lian worden verlengd; 

- . .- - . .. -- .. - .- 
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- de vergimning tot verblijf zal mmiabepakmg woTdEn verimd; 

- aan de te verlamen vergmmhg zal goen v o a s d d ï  w& 

er op te wijzen dat, om vwr ds vagirrmmg tot verbïijf in aanmerking te komen, bij & aanmelding behoort te zijn of te 
w& voldaan aan de volg& v-: 

- dient te worden m*- 

- km- zal eeai k op tubanilase van de ademhal inmanen  moeten ondergaan. Em dergelijk onderzoek gel& niet voor 
onderdanen uit Austialië, Canada, h l  of J a m  

- kmMaene mag niet v e r g e l d  zijn van;rthanlrelijke gez inskb  

Vmmoemd hoofd van p l a a t d i j k  politie adviseert namen de Staatssecretaris van Justitie de aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf in 
te willigm. 

handtekening: 

Besluit: 

Conform bovenstaand advies, het Hoofd van de Vimdienst 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 


