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Algemeen 

Algemeen 

Verblijf voor familiebezoek wordt slechts voor korte duur en onder bepaalde voor- 
waarden toegestaan. 
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Familiebezoek voor drie maanden 81 512 

2 Familiebezoek voor drie maanden 

Verblijf voor familiebezoek wordt in beginsel voor maximaal drie maanden toege- 
staan. 
Visumplichtige vreemdelingen kan voor deze periode een reisvisum worden verleend. 
Niet-visurriplichtige vreemdelingen kunnen gedurende hun vrije termijn voor fami- 
liebezoek in ~ e d e i l a n d  verblijven. 
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Familieben,oek voor langer dan drie maanden 81 5/3 

3 Familiebezoek voor langer dan drie maanden 

Voor alle vreemdelingen die een familiebezoek van meer dan drie maanden beogen, 
geldt dat zij tevoren in het buitenland een aanvraag om toelating moeten hebben aan- 
gevraagd en verkregen. 
Vreemdelingen als hier bedoeld moeten daartoe in het buitenland een m w  aanvra- 
gen. 

Zij kunnen vervolgens in het bezit worden gesteld van een vergunning tot verblijf met 
een geldigheidsduur van maximaal zes maanden, te berekenen vanaf de datum van 
inreis in ons land (zie A415). 
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Toelatingscriteria B1 5/4 

4 Toelatingscriteria 

Voor verblijf voor familiebezoek gelden de volgende toelatingscriteria. 

a. wedertoelating tot het land van herkomst 
Het reisdocument (paspoort, zo nodig voorzien van een geldig terugkeervisum) moet 
de wedertoelating tot het land van herkomst waarborgen. 

b. voldoei~de middelen van bestaan 
De vreemdeling dient over voldoende middelen van bestaan te beschikken voor de 
kosten van levensonderhoud gedurende de bezoekperiode en over middelen (bijvoor- 
beeld een reisbiljet) voor de terugreis. 

e Zijn de eigen financiële middelen ontoereikend, dan kan het verblijf slechts worden 
toegestaan indien een hier te lande wonende solvabele referent zich schriftelijk garant 
(model D17) heeft gesteld voor de kosten van levensonderhoud en van de terugreis. 

c. geen gevaar voor openbare rust, openbare orde en nationale veiligheid 
Tegen het verblijf van de vreemdeling mag geen bezwaar bestaan uit hoofde van de 
openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid (zie A41 4.3). 
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Vergunning tot verblijf B1 5/5 

5 Vergunning tot verblijf 

Zie A416.9 voor de bevoegdheidsverdeling ten aanzien van de vergunning tot verblijf. 

In voorkorriende gevallen wordt de vergunning tot verblijf verleend onder de beper- 
king 'voor familiebezoek van ten hoogste zes maanden'. Het verrichten van arbeid is 
niet toegestaan. 

EGIEER-oniierdanen 
De vergunning tot verblijf wordt verleend onder de beperking: 'familiebezoek van ten 
hoogste zes maanden'. 
Arbeid is vrxj toegestaan. Een tewerkstellingsvergunning is hiervoor niet vereist. 

Aan de vergunning tot verblijf worden de volgende voorschriften verbonden: 
- het sluiten van een voldoende ziektekostenverzekering, tenzij de vreemdeling reeds 

verplicht verzekerd is krachtens de Ziekenfondswet (zie A416.6.1.4); 
- het ondergaan van een tuberculose-onderzoek (zie A416.6.2.1). 

Vreemdelingen die verblijf wordt toegestaan in het kader van familiebezoek dienen 
een model D63 te ondertekenen waarmee ze aangeven te weten dat zij mw-plichtig 
blijven. 

In voorkorriende gevallen dient tevens een voorschrift te worden verbonden tot het 
ondertekenen van een garantverklaring (zie A416.6.1.1). 
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