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Positief advies san het hoofd ban pl:iatselijke politie 
omtrent afgine ni.s.1. 

Van liet hwf<l van plnatscliikii politicic 

studentenam een Insteillng voo r  hogerondewijs 

Aan de Nederlandse diploniaticbe of consulaire vertegen~mrdipinp 

Op eriveloppe ~enitcltlen: 
tkmfd Visadiemi 
Posthii (ptisthus van betreffende regio) 

Naar aanleiding van iiw Iirief van / t.cri hier ingekomen verzoek deel ik u niec dat geen bezwaar bestaat tegen de 

afgifte van een niaclitiging tot voorlopig verblijf aan de vrcerndeling(e) 

p - - - - . -. .. - ...-p- -. - -..--p.-- - P - . - - . . 

. van . .  

nationaliteit, gebaren - . -  p- -----P , - - - 

adres _ . ._ ...~~ - - P- p ... - 

Daartoe wordt overwogeri dat betrokkene, die hier te lande verblijf beoogt als student, aande voorwaarden voor dat doel voldoet 
Immers, 

- het betreft hier een studie aan een Nederlandse universiteit of hogeschool in de zin van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs 
(Stb. 1986,4 14), de Wet op het Hoger Onderwijs (Stb. 1986,289) of de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen (Stb. 1985,407); 

- uit een advies van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen blijkt dat de beoogdestudie zich niet richt op de Nederlandsearbeidsmarkt, of dat 
de beoogde studie zich richt op de Nederlandse arbeidsmarkt, maar aangetoond is dat met de toelating van betrokkene een wezenlijk Nederlands 
belang wordt gediend; 

- betrokkene heeft aangetoond dat toelating en inschrijving voor de beoogde studie of opleiding is of zal worden verkregen, hetgeen in casu is 
gebleken uit een verklaring, afgegeven door het College van Bestuur dan wel het bevoegd gezag; 

- de financiële middelen van betrokkene ziin toereikend voor de bekosti~ine van de studie en het levensonderhoud gedurende de beoogde 
verblijfsperiode, overeenkomstig de normbedragen voor ~evensonderhou<a&~evuld met college- enlof lesgelden. zoals-gesteld in de Wet opde 
Studiefinanciering (Stb. 1988,336). Betrokkene heeft in ieder gevd aangetoond ten minste een jaar over voldoende middelen als bovenbedoeld te 
beschikken. Indien betrokkene door een derde wordt gefmancierd, dan is deze derde tenminste in staat garant te staan voor een bedrag ter hoogte 
van de toeoasseliike norm gesteld in het kader van bovengenoemde Wet OD de Studiefmanciering. boven de eigen kosten vim levensonderhoiid 
waarvoor minimaal de bijs&dsnonn, geldend voor de g e ~ i e n s t e l l i ~  van deze garantstelle; wordt 

- betrokkene levert geen gevaar op voor de openbare r a t ,  de openbare orde of de nationale veiligheid; 

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

Ik verzoek u betrokkene uitdrukkelijk te wijzen op het volgende: 

- betrokkene dient de in tweevoud meegezonden studieverklaring te ondertekenen (model D60 van de Vc. 1982). E n  exemplaar van de verklaring 
dient u aan mij terug te zenden. Het andere exemplaar kan aan betrokkene worden afgegeven; 

- betrokkene dient zich voor het indienen van een verzoek om een vergunning tot verblijf binnen acht dagen na binnenkomst in Ncderlaiid aan ic 

melden bij het hoofd van plaatselijke politie te --w --- .- 

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

aan p 
te p--- 

- de vergunning tot verhlijf kan ingevolge de wettelijke bepalingen voor ten hoogste ékn jaar worden verleend, terwijl daarna de geldigheidsduur 
daarvan in beginsel telkenmale met één jaar kan worden verlengd; 

-pp-..-.- -. - ~ - .. ."- -. . - . - ~ - -  -- . 
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Aan de te verlenen vergunning z a I / d e n  het/& voorschriftjvoorscbrüten worden verbonden met betrekking tor het voldoende verzekerd zijn 
tegen ziehekusten, met inbegrip van de kosten verbonden aan de opname en verpleging in een canatonurn of psychiatrische inrichting en voor 

zover van toepasing garantstelling door 

(mmiel D 17 van de VC. 1982). 

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

- een antecedentenverklaring dient te worden ondertekend; 

- betrokkene zal een onderzoek op tuberculose van de ademhalingorganen moeten ondergaan. Een dergeiijk onderzoek geldt niet voor onderdanen 
uit Ausualië. Canada, Israël of Japan; 

- beuokkene mag niet vergezeld zijn van afhankelijke gezinsleden 

Voornoemd hoofd van plaatselijke politie advismen namens de Staatssecretaris van Justitie de aanL.raag om een machtigmg rot voorlopig verblijf 
in te willigen. 

Besluit: 

Conform bovensraand advies. het Hoofd van de Visadiensr 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

bijlage: smdievcrklaring in tweevoud (model D60 van de Vc 1982) 


