
p~sif  k f  advies van het hwfd  \ s n  plaatselijke politie 
omtrent aigifie m.v.v. 

h n  het hmfd ban plaatselijke politie re 

Kenmerk 

I!w hrief 

Claii i i t i  

Daiuin 

minderjarlge kinderen ven een Nederlander, een els viuchleling twgelalen 
ureernd&lng of een houder van @en vergunning tot verbiljf als asieQerechtlgde 

Aan de Nederlan&ediplomntiekeof consulaire vertegenwoordiging 

te 

Op enveloppe vernielden. 
Hmfd Visadienst 
Postbus (pustb- van betreffende regio) 

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

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

--  van .. -- - 

nationaliteit, geboren --.p- 

adres .. _. - -. . . ---... . . - .. .- .. . - - -.- - - .. -. . -. -. . 

Daartoe wordt overwogen dat betrokkene, die hier te lande verblijf bcoogt bij zijnhaar vader/moeder/ouders 

aan de voonvaarden voor dat doel voldoet. 
immers, 

- betrokkene behoort feitelijk tot het gezin van degene bij wie toelating als gezinslid wordt beoogd, omdat 

- degezinsband met (een van) de ouders reeds in het buitenland heeft bestaan; 

- betrokkene niet duurzaam is opgenomen in een ander gezin terwijl de ouder(s) niet meer met het gezag zijn belast of niet (nieer) in de kosten van 
opvoeding en verzorging voorzien; 

- betrokkene niet zelfstandig woont en niet in het eigen onderhoud voorziet; 

- betrokkene geen zelfstandig gezin heeft gevormd door het aangaan van een huwelijkof een relatie; 

- degene bij wie toelating nls gezinslid wordt beoogd beschikt over voldoende middelen van bestaan in de zin van de Vreemdelingenwet. dat wil 
zeggen dat hijlzij een netto-inkomen heeft dat ten minste gelijk is aan de netto-normbedragen van uitkeringen op grond van de Algemene 
Bijstandswel v<xn de categorie echtparen/gezinnen, of het ontbrehn van voldoende bestaansmiddelen kan h e m a a r  niet worden verweten, 
omdat hij/zij; 

- zich serieus ter beschikking stelt van de arbeidsmarkt; 

- geen passende arbeid heeft geweigerd; 

- niet w e r k l m  is als gevolg van criminele gedragingen of (anderszins) door eigen toedoen; 

- geen geboden omscholingsmogelijkheid heeft geweigerd; 

- g e n s t r d k h g  op de uitkering opgelegd heeft gehegen. 
Voazts wordt het o n t h k e n  van v o l k d e  bestaansmiddelen aan de vader/rnoeder niet venveten, als hij/zij de zorg heeft over (een) kind(eren) 
die hier te lande is/zijn geboren en/of een opleiding volg(t}en aan het basis-ondenvijs, of als de sociale dienst h e m b a r  heeft ontheven van de 
ve~plichting zich als werkzoekende in te schrijven bij een gewestelijk arbeidsbureau. 
Bigdragen uit de u p e n k  k in de vonn van uitkeringen op grond van sociale voomieningen, of bijdragen in de vorm van subsidies worden niet 
als bestanddeel van het eigen inkomen aangemerkt, 

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

- betrokliene is in het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding 
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te wijzen q het volgmde: 

diwdient zich v m h  indienen van een venoek om cen v q u m i n g  tot verblijf b h e n  acht dagen na binnenkomst in Nederland te 

- d e v e t o t v  ingevolge de v m  ten hoogste jaar w o r b  verleend tenvijl dnama de geldigheidsduur 
daarvan in keginSc1 cmisinjaar 

- aan de te verlenen v q u d n g  tot vablijf ai aleen g w& v-q te w e m  'voor verblijf bij 

Aan de te verlaen vergunning tail het voorschrift w& verbonden met b e ~ ~ g  tot het voldoende venekerd zijn tegen ziektekosten, met 
inbegrip van de M e n  v-den aan & opnrnne en verpleging in oen c9naloriimi of psychiaaicche inrichting; 

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

- beeokkene zal een onderzoek op tuberculose van de ademhalingsorganen rnmten ondergaan. Een dergelijk onderzoek geldt niet voor 
onderdanen uit Austraiië, Canada, Israël of Japan ; 

- hij/zij die 15 jaar of ouder isdient schrifteiijk te verklaren dat hij/zij ongehuwd is en geen kmderen tot zijn/haar last heeft. 
Deze verMaring(en) dient u mij toe te zenden; 

- betrokkene m g  niet vergezeld zijn van afhankelijke gezinsleden. 

Dit advies is mede van toepassing op delhet minde jarige kind(eren) 

Voornoemd hoofd van plaatselijke politie adviseert namens de Staatssecretaris van Justitie de a a n m g  om een machtiging tot voorlopig verblijf in 
te willigen. 

handtekening: 

'Besluit: 

conform bovenstaand advies, h a  hoofd van de Visadienst 
van her Ministerie van Buitenlandse Zaken. 


