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Iannll*oak 
Positief advies m het hoofd van plaatselijke politie 7 omtrent ir* m.r.r. 

Van het hoofd van plaatselijke politie te Aan de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging 

Kenmerk 

Uw brief 

Datum 

Datum 
Op enveloppe vernielden: 
Hoofd Vadienst  
Postbus (postbus van betreffende regio) 

Naar aanleiding van uw brief 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(e1 

nationaliteit, geboren 

adres .. 

Damoe wordt overwogen dat bctrokkerie, die hier te lande verblijf beoogt in het kader van familiebezoek, aan de voorwaarden voor dat doel 
voldoet. 
immers, 

- betrokkene is niet visurnplichtig; 

- betrokkene beoogt verblijf voor een familiebezoek van ten hoogste zes maanden; 

- het reisdocument waarborgt de wedertwlating tot het land van herkomst; 

- betrokkene beschikt over voldoende middelen van bestaan voor de kosten van levensonderhoud gedurende de bezoekperiode en over middelen 
voor de terugreis, danwel een hier te lande wonende solvabele referent heeft zich schriftelijk garant gesteld voor de kosten van levensonderhoud 
en van de temgreis; 

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

Ik verzoeku betrokkene uitdrukkelijk te wijzen op het volgende: 

- betrokkene dient zich voor het indienen van een verzoekom een vergunning tot verblijf binnen acht dagen na binnenkomst in Nederland aan tc 

melden bij het hoofd van plaatselijke politie te - 

- de vergunning tot verblijf kan voor ten hoogste zes maanden worden verleend; 

- aan de te verlenen vergunning tot verblijf zal een beperking worden verbonden, te weten 'voor familiebezoek van ten hoogste zes maanden' 

Aan de te verlenen vergunning zal het voorschrift worden verbonden met betrekking tot: 

- het voldoende verzekerd zijn tegen ziektekosten, met inbegrip van de kosten verbonden aan de opname en verpleging in een sanatorium of 
psychiatrische inrichting; 

- garantstelling door (model D17 van de Vc. 1982) 
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Tevens ware bemklaRie er op te wijzen dat, om voor de vergunning tot verblijf m aanmerking te kamen, bij de aanmelding behoon te zijn of re 
worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

- een antecedentenverklaring dimt te worden ondertekend; 

- betrokkene zal een ondazoek op nibwculose van de ademhalingsorganen mueten cdergaan &n dergelijk onderzoek geldt niet voor 
onderdanen uit Australië, Canada, Israël of Japan. 

- betrokkene mag niet vergezeld zijn van andere gezinsleden dan hieronder genoemd 

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

Bij de machtiging tot voorlopig verblijf dient te worden aangetekend dat deze mede geldig is voor defiet minderjarige bdkinderen  

Voornoemd hoofd van plaatselijke politie adviseen namens de Staatssecre& van Justitie de aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf in 
te willigen. 

handtekening: 

Besluit: 

conform bovenstaand advies, het hoofd van de Visadienst 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 


