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D29-4 Verruimde gezinshereniging 

Overwegingen: weigering vergunning tot verblijf. 

De vreemdeling voldoet niet aan de voorwaarden voor verruimde gezinshereniging; 
geen schending van art. 8 EVRM. 

De Staatssecretaris van Justitie, 
CRV nr.: 

Op * is de vreemdeling * van * nationaliteit *, geboren * Nederland binnengekomen en 

a heeft zich op * gemeld bij de korpschef te * en aldaar een aanvraag om een vergunning 
tot verblijf ingediend met als doel: '*'. 

Betrokkene behoort tot de categorie vreemdelingen als bedoeld in artikel 28, vijfde lid, 
van het Voorschrift Vreemdelingen voor wie het mw-vereiste niet geldt. 

Ingevolge artikel 11, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet kan een vergunning tot ver- 
blijf 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 aanmer- 
king, 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 betrek- 
king tot een aantal categorieën vreemdelingen bijzondere criteria gehanteerd. Een 
van deze categorieën betreft vreemdelingen die hier te lande verblijf beogen voor 
gezinshereniging. 

Betrokkene beoogt toelating in Nederland bij een houder van een vergunning tot ves- 
tiging. 

a Van een Nederlander en van vreemdelingen, die zijn toegelaten op grond van artikel 9 
of 10 van de Vreemdelingenwet komen - indien aan bepaalde vereisten wordt voldaan 
-voor verlening van een vergunning tot verblijf in het kader van verruimde gezinsher- 
eniging in aanmerking andere gezinsleden dan de echtgenote en de al dan niet uit het 
huwelijk met deze echtgenote geboren minderjarige kinderen, voor zover: 

- zij feitelijk tot zijn gezin behoren; en 
- hun achterlating een onevenredige hardheid zou betekenen; en 
- zij moreel en financieel afhankelijk zijn van degene bij wie verblijf wordt beoogd. 

Deze afhankelijkheid moet reeds in het buitenland hebben bestaan en met docu- 
menten worden aangetoond. 
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De daartoe gestelde vereisten zijn dat: 
a. de gezinsband met (een van) de ouders reeds in het buitenland heeft bestaan. Hij 

wordt geacht definitief te zijn verbroken indien sprake is van: 
- duurzame opneming in een ander gezin terwijl de ouder(s) niet meer met het 

gezag zijn belast of niet (meer) in de kosten van opvoeding en verzorging voor- 
zien; 

- zelfstandig gaan wonen en in het eigen onderhoud gaan voorzien; 
- het vormen van een zelfstandig gezin door het aangaan van een huwelijk of 

l 

een relatie; 
l 
l 

- het belast zijn met de zorg voor buitenlandse kinderen. I 

b. degene bij wie toelating als gezinslid wordt beoogd duurzaam en zelfstandig 
beschikt over voldoende middelen van bestaan in de zin van de Vreemdelingen- 
wet. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar personen tussen de 18 en 23 jaar en per- 
sonen van 23 jaar en ouder. Een aantal categorieën is vrijgesteld van het inko- 
mensvereiste. 

c. degene bij wie toelating als gezinslid wordt beoogd beschikt over passende huis- 

e 
vesting, dat wil zeggen indien naar het oordeel van de bevoegde gemeentelijke 
huisvestingsautoriteiten wordt beschikt over woonruimte die voor Nederlandse 
gezinnen in vergelijkbare omstandigheden als aanvaardbaar wordt beschouwd. 
Bovendien moet de huisvesting ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. 

d. ten aanzien van de vreemdeling die om toelating verzoekt geen sprake is van een 
onherroepelijke veroordeling tot een langdurige gevangenisstraf wegens een ern- 
stig misdrijf of van een onherroepelijke vrijheidsbenemende maatregel wegens 
een ernstig misdrijf, of ingeval van meer dan één veroordeling tot een gevangenis- 
straf of meer dan één vrijheidsbenemende maatregel wegens misdrijf, dan wel van 
gevaar voor de nationale veiligheid. Ook in het buitenland uitgesproken strafvon- 
nissen worden daarbij in aanmerking genomen. 

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

Er is niet gebleken dat de achterlating van betrokkene in het land van herkomst een 
onevenredige hardheid inhoudt. 

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

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

Evenmin is gebleken van feiten of omstandigheden die ertoe moeten leiden dat, in 
afwijking van het gevoerde beleid, 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 aan betrokkene verblijf hier te lande toe te staan betekent geen 
schending van het recht op eerbiediging van het familie- of gezinsleven als bedoeld in 
artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. 
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Zo er in dit geval al sprake is van familie- of gezinsleven als hiervoor bedoeld, van 
inmenging in het recht op eerbiediging daarvan is geen sprake, aangezien de weige- 
ring betrokkene verblijf hier te lande toe te staan er niet toe strekt betrokkene een ver- 
blijfstitel te ontnemen die hem tot het uitoefenen van het familie- of gezinsleven hier 
te lande in staat stelde. 
Betrokkene bezat immers geen verblijfstitel op grond van artikel 9 t lm 10 van de 
Vreemdelingenwet toen het familie- of gezinsleven aanving. 

Niet is gebleken van dusdanig bijzondere feiten of omstandigheden dat uit het recht 
op respect vooi het familie- of gezinsleven de positieve verplichting voortvloeit 
betrokkene hier te lande verblijf toe te staan. 

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

Besluit: 

1. de aanvraag niet in te willigen. 

2. betrokkene aan te zeggen Nederland binnen vier weken te verlaten. 

plaats: datum: 

De Staatssecretaris van Justitie, 
namens de Staatssecretaris, 
de korpschef te t 

namens deze, 

Tegen dit besluit kan bezwaar worden ingesteld bij de Minister van Justitie. Daartoe 
dient de vreemdeling ten aanzien van wie de beschikking is gegeven of diens wettelijk 
vertegenwoordiger, zijn bijzondere gemachtigde of een advocaat, indien deze ver- 
klaart daartoe bepaaldelijk gemachtigd te zijn, een aan die Minister gericht bezwaar- 
schrift te zenden. 
Een gemotiveerd bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend binnen vier 
weken na de dag waarop de beschikking ter kennis is gekomen van de vreemdeling 
ten aanzien van wie de beschikking is gegeven. 
Het is raadzaam een kopie van de beschikking bij het bezwaarschrift mee te zenden. 
Voorts is het van belang dat de korpschef in kennis wordt gesteld van de indieningvan 
een bezwaarschrift. 
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