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Overwegingen: vergunning tot verblijf 

M.v.v.- plicht verzuimd: de vreemdeling voldoet niet aan de 
voorwaarden voor ~ezinsherenigin~ met een houder van een ver~unning tot 
vestizin~: geen schending van art.8 EVRM 

Het hoofd van plaatselijke politie te * 
kenmerk : 

Op * is de vreemdeling* van * nationaliteit *, geboren * Nederland 
binnengekomen en heeft zich op * gemeld bij het hoofd van plaatselijke 
politie te * en aldaar een verzoek om een vergunning tot verblijf 
ingediend met als doel : "*l1. 

Betrokkene behoort tot de categorie vreemdelingen die, om voor een 
verblijf van langer dan drie maanden hier te lande in aanmerking te 
kunnen komen, bij binnenkomst in Nederland in het bezit moet zijn van 
een geldige machtiging tot voorlopig verblijf, die moet worden 
aangevraagd bij een Nederlandse diplomatieke of consulaire 
vertegenwoordiging in het buitenland, waar ook de beslissing moet 
worden afgewacht. 

Aan deze in het algemeen belang gestelde regel is in dit geval niet 
voldaan. 

Ingevolge artikel 11, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet kan een 
vergunning tot verblijf worden geweigerd op aan het algemeen belang 
ontleende gronden. 
Bij de toepassing van deze bepaling wordt een restrictief 
toelatingsbeleid gevoerd, dat zijn reden vindt in de bevolkings- en 
werkgelegenheidssituatie in Nederland. 
In het algemeen komen vreemdelingen op grond van dit beleid, behoudens 
verplichtingen voortvloeiende uit internationale overeenkomsten, 
slechts voor toelating in aanmerking, indien met hun aanwezigheid een 
wezenlijk Nederlands belang wordt gediend of indien er sprake is van 
klemmende redenen van humanitaire aard. 

Als uitwerking van de hierboven genoemde globale beleidslijnen, worden 
met betrekking tot een aantal categorieën vreemdelingen bijzondere 
criteria gehanteerd. Een van deze categorieën betreft vreemdelingen die 
hier te lande verblijf beogen voor gezinshereniging. 

Betrokkene beoogt voortgezet in Nederland te verblijven bij een houder 
van een vergunning tot vestiging. 

Voor toelating in het kader van gezinshereniging komen, onder bepaalde 
voorwaarden onder meer in aanmerking de gezinsleden van van 
vreemdelingen, die zijn toegelaten op grond van artikel 9 of 10 van de 
Vreemdelingenwet, voor zover het betreft: 
a. de echtgeno(o)t(e); 
b. de uit het huwelijk geboren minderjarige kinderen die feite- 

lijk tot het gezin behoren; 
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c. de niet uit het huwelijk geboren minderjarige kinderen 
(bijvoorbeeld voorkinderen van een van bi!ide echtgenoten of 
pleegkinderen) die feitelijk tot het gezi-n behoren. 

Om voor toelating in het kader van gezinsheireniging in aanmerking 
te komen dient aan de volgende voorwaarden 1:e worden voldaan; 
a. er moet sprake zijn van een naar Nederlarids (internationaal 

privaat) recht geldig huwelijk; 
b. degene bij wie toelating en verblijf wordt beoogd moet 

duurzaam over voldoende middelen van bes1:aan in de zin van de 
Vreemdelingenwet beschikken, d.w.z. een netto-inkomen dat 
tenminste gelijk is aan het bestaansminirium in de zin van de 
Algemene Bij s tandswet tenzij het ontbreken daarvan niet kan 
worden tegengeworpen; 

c. degene bij wie verblijf wordt beoogd moet: beschikken over 
passende huisvesting. 

In casu wordt niet voldaan aan de hiervoor onder * genoemde 
voorwaarde*. 

Voorts is niet gesteld dat met het verblijf van betrokkene een 
wezenlijk Nederlands belang is gediend, terlrijl daarvan ook niet 
is gebleken. 

Er zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht of 
gekomen op grond waarvan betrokkene om andeire klemmende redenen 
van humanitaire aard in het bezit zou moeteri worden gesteld van 
een vergunning tot verblijf. 

Evenmin is gebleken van feiten of omstandigtieden die ertoe moeten 
leiden dat, in afwijking van het gevoerde bé!leid, een vergunning 
tot verblijf moet worden verleend. 

Op grond van al het bovenstaande kan een vergunning tot verblijf 
worden geweigerd op aan het algemeen belang ontleende gronden. 

De weigering om betrokkene verblijf hier te lande toe te staan 
levert geen schending op van het bepaalde iri artikel 8 van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, waarin is bepaald - voor zover hier van 
belang - dat een ieder recht heeft op eerbiitdiging van zijn 
familie- of gezinsleven. 

Weliswaar is er sprake van familie- of gezirisleven met *, maar in 
dit geval is inmenging in de uitoefening var1 het recht op familie- 
of gezinsleven gerechtvaardigd op grond van het tweede lid van 
artikel 8. 

Het is immers in het belang van een democrai:ische samenleving om 
voor het behoud van het economisch welzijn wettelijke regels te 
stellen voor toelating en verblijf van vreeridelingen. 
Een ongeregelde instroom van vreemdelingen heeft namelijk gevolgen 
voor onder andere sociale voorzieningen, huj-svesting en 
werkgelegenheid. 

Tegenover dit belang staat het persoonlijk belang van betrokkenen, 
dat gediend is met een voortzetting van het gezinsleven in 
Nederland. 
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Na afweging van het persoonlijk belang enerzijds en het algemeen 
belang anderzijds, kan in dit geval in redelijkheid aan het algemeen 
belang meer gewicht worden toegekend. 

BESLUIT : 

het hoofd van plaatselijke politie te *; 

Gelet op het bepaalde bij en krachtens de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 
40) ; 

wijst het verzoek af 

plaats : datum: 

namens het hoofd van plaatselijke politie voornoemd, 

Van deze beschikking kan herziening worden gevraagd aan de Minister van 
Justitie. Daartoe dient de vreemdeling ten aanzien van wie de 
beschikking is gegeven of diens wettelijk vertegenwoordiger, een aan 
die Minister gericht verzoek om herziening te zenden aan Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage. 
Een, bij voorkeur duidelijk gemotiveerd, schriftelijk verzoek om 
herziening moet dan worden ingediend binnen 30 dagen na de dag waarop 
de beschikking ter kennis van de belanghebbende is gekomen. 
Het is raadzaam een kopie van de beschikking bij het verzoek om 
herziening mee te zenden. Voorts is het van belang dat het hoofd van 
plaatselijke politie in kennis wordt gesteld van de indiening van een 
herzieningsverzoek. 
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