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vwib.creldend jaar 
05IfPef advies \ a n  het hwifri ban plantseiijke politie 

afgifie m.v.v. 

Van het hoofd van piaak-lijke politie tc Aan de Nederlandsz diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging 

Kenmerk 

Uw hrief 

Daiuni 

Daiuin 
Op enveloppe vermelden: 
Hoofd Visadienst 
Postbus (postbus var? betreffentle regio) 

Naar aanleiding vaii uw brief van / een hier ingekorrien verzoek deel ik u mee dat geen bezwaar hesraat tegeii de 

afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf aai1 de vreemdeling(e) 

- -- , van - - . -. - - - - - 

. . .  
... . ... nauonaliteit, geboren -.. ------.-._p ._p_..- - 

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

Daartoe wordt overwogen dat hetrokkene, die hier te lande verblijf beoogt als student. aan de voorwaarden voor dat doel voldwt 
Immers, 

- het betreft hier een studie aan een Nederlandse universiteit of hogeschool in de zin var1 de Wet op het Weteiischappelijk Ondenvijs 
(Stb. 1986,414). de Wet op het Hoger Onderwijs (Stb. 1986,289) of de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen (Stb. 1985,407); 

- uit eenadvies van de Minister van Ondeiwijs en Wetenschappen blijkt dat de beoogde sudie zich niet richt op de Nederlandse arbeidsmarkt. of dat 
de beoogde studie zich richt op de Nederlandse arbeidsmark?, maar aangetoond is dat met de toelating van betrokkene een wezenlijk Nederlank 
belang wordt gediend; 

- betrokkene heeft door middel van een schriftelijke verklaring van de desbetreffende universiteit of hogeschool aangetoond dat voldoende 
zekerheid bataat omtrent zijnpaar inschrijving voor de beoogde studie, wanneer hijlzij de aanvullende examens met goed gevolg heeft afgelegd; 

- de finmciële middelen van betrokkene zijn toereikend voor de bekostiging van de studie en het levensonderhoud gedurende de beoogde 
verblijfsperiade, overeenkomstig de normbedragen voor levensonderhoud. aangevuld met college- en/of lesgelden, zoals gesteld in de Wet op de 
Studiefwciering (Stb. 1988,336). Betrokkene heeft in ieder geval 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 toepasselijke norm gesteld in het kader van bovengenoemde Wet op de Studiefinanciering, boven de eigen kosten van levensonderhoud 
waarvoor minimaal de bijstandsnorm, geldend voor de gezinssamenstelling van deze garantsteller, wordt gesteld, 

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

- betrokkene is in het bezit van een geldig document voorgrensoverschrijd~ng 

Ik  verroek 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 verLlaririg 
dient u aan mij temg te zenden. Het andere exemplaar kan aan betrokkene worden afgegeven; 

- hetrokkene dient zich voor het indienen van een verzoek om een vergunning tot verblijfbinnen acht dagen na binnenkomst in Nederland aan te 

melden hij het hoofd van plaatselijke politie te -- - . . -- - . . - 

aan de te verlenen vergunning tot verblijf zal een beperking borden \erbonden. te beten 'bmr aanvullende examens met het oog op qtiitlie 

aan - - [ e  - - --- - - 

Rerle ln~ini i i izr  I \ I  I01IL2III  J-? 
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- & vwrbereidingstijd biedt aan b u i - k  shdenn de gelegenheid zich h l g e r i c h t  en in een bqmhe pi& te kwalificerezi voor de 
beoogde &e. In v M  hiernaee kan & vagimning to9 verblijf voar ten hoogste &I jaar worden valeend vanaf de datum van &is in 
Nederiand De geldigheidsduur van & vergunning wordt voor dit doel niet verlengd Verandering van studieichting of onderwijsinstelling geeft 
geen recht op een nieuwe voorbereidingstijd 

Aan de te verlenen vergimniog zai/aillen her/de voorschrif~/voorschrifien worden verbnde.n met beuekkmg tot het voldoende verzekerd zijn 
tegen ziektekosten, met mbegip van de konen verbonden aan de opname en verpleging in een sanatorium of psychia&he inrichting en voor 

zover van toepassing garantstelling d m  

(modelD17 vande VC. 1982). 

Tevens ware betrokkene er op te wijzen dat, om voor de vergunning rot verblijf in aanmerking te komen, bij de aanmelding behoon te -rijn 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 dergelijk onderzoek geldt niet voor onderdanen 
uit Australië, Canada, Israël of Japan; 

- betrokkene mag niet vergezeld zijn van afhankelijke gezinsleden. 

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

handtekening: 

Besluit: 

Conform bovenstaand advies, het Hoofd van de hadiens t  
van het h w t e n e  van Buitenlandse Zaken. 

bijlage: stud~everklaring in tweevoud (model D60 van de Vc. 1982) 


