Artikelen --> Verhuizing naar Brazilië
Het (leren) kennen van verschillende gewoonten en culturen, dan wel middels verhuizen of investeren in ander land is een
droom van veel mensen. Het maakt niet uit welk motief het dan ook is, ofwel door gewoon nieuwsgierigheid, ofwel het
verlangen om opnieuw te beginnen; misschien louter om geld te verdienen. Het feit is dat mensheid altijd aan het zoeken is
naar blijheid. Dan doet het er niet toe wat de afstand is, of hoeveel tijd dat vereist.
Het (leren) kennen van verschillende gewoonten en culturen, dan wel middels verhuizen of investeren in ander land is een
droom van veel mensen
Brazilië, door het feit dat het een land in ontwikkeling is, wekt de aandacht van vele buitenlanders die naar een ander land
wensen te verhuizen, voornamelijk door het feit dat Brazilië een land is met een groeiende consumentenmarkt, op de tweede
plaats na de VS geclassificeerd. Tevens is Brazilië een van de landen die de beste gelegenheid biedt voor een toename van
kapitaal, conform AFIRE (association of foreign investors in real estate), redenen waardoor visumaanvragen voor Brazilië heel
normaal zijn.
Zoals in elk land, de aanvraag van een visum voor Brazilië vereist dat aan bepaalde voorwaarden voldaan dient te worden. De
voorwaarden zijn afhankelijk van de afkomst van de aanvrager.
Er bestaan verschillende wijzen waarop de allochtoon toegelaten zal worden in het Braziliaanse territorium, zoals onder
andere het doorreis-, tijdelijk-, permanent- of hoffelijkheidvisum. Het visum is individueel en kan ook aan kinderen verleend
worden, met inachtneming van bepaalde eisen.
In een tabel is vastgelegd waar de buitenlanders aan dienen te voldoen. De wettelijke basis hiervoor is vastgelegd in de
normatieve resolutie van de Braziliaanse nationale immigratiewetgeving, genaamd "Kader van visa voor binnenkomst van
vreemdelingen". De eisen hangen af van onder welke voorwaarden de buitenlander in Brazilië wenst binnen te komen.
Nederlanders die houder zijn van een officieel paspoort ofwel in dienst zijn in Brazilië, bezitten rechten om in Brazilië te
verblijven (PASOF). Deze hebben rechten er te verblijven, mits ze de respectieve termijn en condities in acht nemen.
Evident, zulke visums zijn niet de meeste aangevraagde als we met andere visums gaan vergelijken. Voornamelijk het
toeristische visum en business visum (VITUR E VITEM II). Voor beide soorten dient men aan de voorwaarden te voldoen indien
men meer dan negentig dagen in Brazilië willen verblijven. Er bestaan nog andere aanknopingspunten en aansluitingsgronden
waardoor het visum wordt verstrekt. Zoals in het geval van verblijven bij de partner of kinderen.
Er is ook een andere mogelijkheid zoals bij gezinshereniging, waarbij vastgesteld moet worden of er familiebanden zijn met
personen (kinderen) met de Braziliaanse nationaliteit. Dit kan door huwelijk, of toekenning van een Braziliaans kind. Verder
kan het visum aangevraagd worden bij het Braziliaanse consulaat in Nederland of in Brazilië indien men zich al in Brazilië
bevindt.
Tenslotte bestaat er een andere mogelijkheid, het visum ingevolge officieel samenwonen. In dit geval moet er een bewijs
ingeleverd worden dat een concrete relatie tussen het echtpaar bestaat. De officiële samenleving (echtpaar) van hetzelfde
geslacht kan tegenwoordig ook het visum aanvragen, mits ze aan de wettelijke vereisten voldoen, en daarnaast nog een
administratieve procedure in Brazilië doorlopen.
De kans op het krijgen van een nieuw leven is beschikbaar voor iedereen, maar een goed juridisch advies mag hierbij niet
ontbreken om een belangrijke, eerste stap te (onder)nemen.
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