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In toenemende mate wordt in individuele vreemdelingenprocedures een beroep ge- '
daan op internationale verdragen. Deze ontwikkeling beeft ertoe geleid dat de
rechters thans met meer nadruk dan in het verleden toetsen of de beslissingen
die genomen worden in overeenstemming zijn met verdragsrecbtelijke verplicbtin-
gen. Een artikel dat in dit verband een bijzonder grote betekenis heeft is

artikel 8 van bet Europees verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en

de fundamentele vrijheden dat luidt:

1. Een ieder beeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven,

zijn huis en zijn briefwisseling.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de

uitoefening van dit recht, dan voorzover bij de wet is voorzien en in een demo-

cratische samenleving nodig is in het belang van 'slands veiligheid, de open-

bare veiligheid, of bet economisch welzijn van het land, de bescberming van de
openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de ge-

zondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijbeden
van anderen.

Het in lid 1 genoemde begrip gezinsleven wordt ruim uitgelegd. Criterium is de

band die bestaat tussen personen. Het gaat hierbij om de familieband en niet om

de familierechtelijke band.

Eerste verbli'fsaanvaardin~

Indien sprake is van gezinsleven, zal in geval van afwijzing van het verzoek uit

de beslissing moeten blijken dat aan artikel 8 is getoetst. Indien de bevoegd-

heid tot het nemen van de beslissing op een verzoek om een vergunning tot ver-

blijf bij u berust zoudt u in de beschikking de volgende overwegingen kunnen

opnemen: - De -
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"De weigering 011betrokkene verblijf hier te lande
schending op van het bepaalde in artikel 8 van het

ming van de rechten van de mens en de fundamentele
- voor zover hier van belang - dat een ieder recht

zijn gezinsleven.

toe te staan levert geen

Europees Verdrag tot bescher-

vrijheden, waarin is bepaald
heeft op eerbiediging van

Immers, voorzover er sprake is van gezinsleven is in het onderhavige geval in-

. menging in het recht daarop gerechtvàardigd op grond van het tweede lid van

eerdergenoemd artikel.

van een democratische samenleving om voor het beboud

wettelijke regels te stellen voor toelating en ver-

Het is immers in het belang

van het economisch welzijn,

blijf van vreemdelingen.

Een ongeregelde instroom van vreemdelingen heeft namelijk gevolgen voor onder

andere sociale voorzieningen, huisvesting en werkgelegenheid.

. Afweging van het persoonlijk belang, dat gediend is met verblijf van betrokkene
in Nederland enerzijds en het algemeen belang anderzijds, brengt met zich dat in

dit geval in redelijkheid aan het algemeen belang meer gewicht kan wQrden toege-
kend."

Voort2ezet verbli1f

Het Europese Hof voor de rechten van de mens te Straatsburg heeft bij uitspraak

van 22 juni 1988 geoordeeld dat het onder omstandigheden een niet gerechtvaar-

digde inbreuk op het gezinsleven als bedoeld in lid 1 van genoemd artikel kan

zijn indien na verbreking van een huwelijk waaruit kinderen zijn geboren aan een

van de ouders geen voortgezet verblijf wordt toegestaan.

8'j het voorleggen van zaken betreffende verbroken (huwelijks)relaties waaruit

kinderen zijn geboren verzoek ik u, met het oog op de belangenafweging die in

het kader van de toetsing aan artikel 8 EVRM noodzakelijk is, mij op het model

DI~ ,tevens informatie te verstrekken over de volgende punten:

- de leeftijd van het kind/de kinderen

- is er een omgangsregeling getroffen?
- heeft betrokkene regelmatig kontakt met zijn kind(eren)? Zo ja, met welke

frekwentie en voor wat voor periode

- levert betrokkene een financiêle bijdrage aan de verzorging van zijn

kind(eren)? Zo ja, hoeveel en kan hij dit aantonen?

Dit tussentijds bericht zal bij het eerstvolgend supplement in de Vreemdelingen-

circulaire 1982 worden.?erwerkt.
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