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- 
Het !ei$ d m  een echtscheidingsprocedure aanhangig is ~ r m a z i t  doei hieraan niet ar  

- D r  panner  ram betrokkene bescbibr niet d u ~ r a ~ i n  o s e r  ioldaende m'ddeien van k i t d a n  hetgeen blijkt Iizi br1 'ei1 aa l  hij LI; e r ?  
netto madnd inhomen herli  ban fl een u i t i c r ~ n g  fep  ld5te \dn de c ~ p ~ n b a r e  Li15 oiitiaogt 

Z De penner vm k t r o k k e n e  besch!Lt weliswaar ober ruldoende middelen t o n  k.c;ciiaxn. msa! dere middelen kunne:! niet als 
duurzaam worden beschouwd Middelen van brstaan worden als duurzaam beschouxd indien deze voor een prriocie ban nog [er! 
minste een jasr beschikbaar zijn Inkomsten uit hoofde kan de Hirkloocheidsuei :ctIrden als d u u r n a m  aangemerkt hij een 
u i tkenngduur  van nog ienrntnsie drie jaren. 
Gebleken is dat 

Z. Ten behoeve \dn berro i tene  is welisuaar dcwr 
cen garan[rerklaring argegeben maar er  kan geen enkele iekerhe d \<order &erkregen u i  de ~arants ic l l r r  aan  de daaruit 
\nonvloeiende findnciele berplichiingen kan voldaen ddnguien  ni; z7 

1 Uit een schriiieltjle verklaring kan de hevoegde geineentelijle huisvc\tinpauiiiriteiten blijkt dat mei beschikt uordi ober passende 
huisvesting mede koor betrokkene 

kr l i j n  gecn ieiicn « i  umriandighcdcn naJi rorrn gebmchi iif g:kurncii zip grond usdrian hciraikcnc iim ~ n d c r r  Llcmmcndc rcdcncn van hunianii~irc 
danl  >n hciit 7ou mocicn uiirdcn geiield van een icrgunning lol verbliii 

Nrcr is gcblcken dat Jun heimi.kcnc op grond idn cnigc anden btlcidsmpcl ren  icrpunning i ~ i  vcrhlijl tichoor! te uiirdcn irrleend 

De acigcrlng urn aan hcirokkrne icrblijf hicr ic landc loc ic siaan hctricni grcn 5chcnding vdn hei rcchi op rcrbiediginp van Ihci inrnilic- o1 guiri<leieii 
als bedoeld in anikcl ii van het Eurupccr Verdrag iiii  hcrchermkng kan dc rechicn ran dc rnciir c n  dc iundarneriieic injhcdcn 

3 Geler «p het bovenstaande is niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat betrokkene en haarlzijn partner betrekkingen 
onderhouden die als familie- of gezinsleien in de 7in van artikel S. eerste lid. van het Verdrag kunnen worden aangemerkt 

Voor zover moet worden aangenomen dat in dil geval sprake is van familie- of ecrinsleven als hiervoor bedoeld is in het 
onderhavige geval geen sprake van inmenging met betrekking tol de uitoefening van dit recht Immers. de weigering van een 
machtiging tot voorlopig verblijf aan betrokkene strekt er niet ioe heni/haar een verblijfstitel te ontnemen die hem/haar  tot het 
uitoefenen van het gezinsleven in staat stelde. 
Niet is gebleken van zodanige feiten en omstandigheden dat uit het recht o p  eerbiediging voor hei familie- en gezinsleven een 
positieve verplichting voortvloeit o m  aan betrokkene een niachaging tot voorlopig verblijf te verstrekken 
Daarbij is in aanmerking genomen dal tegenover het persoonlijk belang van betrokkene, dat is gediend met liet hier te lande 
onderhouden van het familie- o i  gezinsleven. hct algemeen belang staat dat gediend is met het voeren van een terughoudend 
toelatingsbeleid. Een afweging vdn die belangen leidt in dil  geval niet tot het oordeel dat van een positieve verplichting als 
vorenbedoeld sprake is. Immers het weigeren van een machtiging lot voorlopig verblijf belet niet d e  voortzetting van het familie- o i  
gezinsleven tussen betrokkenen in de vorm die dit ten tijde van de aanvraag om d e  machtiging ioi voorlopig verblijf had aangenomen. 

b'L,,~rn,~rma h , ~ u i ~  ban p l ~ a i s c l i ~ k e  politie di sec17 n.imer\ J e  
St:,atíjccrei.iri~ van Jtib~itic C I C  'i.lnb m.tg C I ~ I  ecii rnxhticin: 1.1t 
voorlopig verblijf af te wijzen 

handtekening. 

confrom bcvenstaand advies. het hoofd van dc  Visadienst 
van het Ministerie van Buirenlandse Zaken 

Trgrn deze beschikking kan binnen 30 dagen na dc d q  waarop dere beschikking tr pcgeirn &*aar wrdcn gemaakt bi) de ?.llnistcr ban Bu~icnlnndrc . . 7aie.n L',r<i: dcernf d:? do?; dc hei;hqiLinr rechirr~rcii .n 74;- ociace i i  n c ! r ? r ( c ~  
llci kzrrnnchd m a i  in iwccvwd wodcn m g c d i d  hij hei t i a i f d  van de Visdimrt fndrcs rmii remcid  tn h m v m g  >an d e l e  bcrchitking) 
D a r b ~  dimt dc bcschAking d cni k q i ~ e  dwwnn L1 aodm wcrgclegd 
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