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3 Verblijf bii partner 

3. l Partners die voor een vergunnin~ tot verbliif in 
aanmerking kunnen komen 

Indien aan de vereisten voor toelating (zie 3.2) wordt 
voldaan, komt voor toelating in aanmerking de partner 
van : 

- een Nederlander; 
- een begunstigde E.E.G.-onderdaan; 
- een houder van een vergunning tot vestiging; 
- een vreemdeling die als vluchteling is toegelaten; 
of 

- een houder van een vergunning tot verblijf als 
asielgerechtigde. 

3.2 Vereisten voor toelating van de partner 

3.2.1 Relatie op mond waarvan verblijf kan worden toegestaan 

Toelating wordt slechts verleend indien: 

a. er sprake is van een vaste relatie; 
deze moet met name blijken uit het feit dat de part- 
ners samenleven en een gemeenschappelijke huishou- 
ding voeren dan wel reeds buiten Nederland voerden; 

b. beide partners ongehuwd zijn; 
indien vaststaat dat het nog gehuwd zijn van (een 
van) beide partners niet aan de betrokkene(n) zelf 
kan worden tegengeworpen is een uitzondering op dit 
beginsel mogelijk. 

Toelating wordt echter geweigerd indien er grond is om 
aan te nemen dat de relatie is aangegaan met het oog- 
merk om voor de partner verblijf in Nederland voor een 
ander doel te bewerkstelligen; een aanwijzing hiervoor 
zal bijvoorbeeld kunnen zijn dat : 

- voor komst naar Nederland geen bijzondere band tussen 
de betrokken heeft bestaan; of 

- de relatie is aangegaan op een tijdstip dat het 
betrokken partner niet op grond van een van de artt. 
8-10 Vw was toegestaan in Nederland te verblijven. 

3.2.2 Voldoende middelen van bestaan 

De in Nederland wonende partner moet in staat en bereid 
zijn de kosten van levensonderhoud voor zijn buiten- 
landse partner op zich te nemen, alsmede de eventuele 
kosten van terugkeer naar het land van herkomst. 
In daarvoor in aanmerking komende gevallen kan ook ge- 
noegen worden genomen met een garantstelling door een 
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andere daartoe solvabel te achten persoon of instantie 
dan de betrokken partner. 
Het moet daarbij gaan om een persoon of instantie die 
op zijn minst met een van de betrokken partners een 
zekere band heeft (b.v. familieleden, goede vrienden 
van de hier reeds verblijvende partner of de 
werkgever). 

3.2.3 Geen ernstige - criminele antecedenten 

Toelating kan worden geweigerd indien ten aanzien van 
de vreemdeling om wiens toelating wordt verzocht, sprake 
is van een onherroepelijke veroordeling tot een langdu- 
rige gevangenisstraf of van een onherroepelijke vrij- 
heidsbenemende maatregel wegens een ernstig misdrijf of 
in geval van meerdere veroordelingen tot een gevange.- 
nisstraf of meerdere vrijheidsbenemende maatregelen 
wegens misdrijf, dan wel bij gevaar voor de nationale 
veiligheid; ook in het buitenland uitgesproken straf- 
vonnissen worden daarbij in aanmerking genomen. 

3.2.4 Passende huisvesting 

Zie voor dit vereiste 2.2.4. 

3.3 Beperkingen en voorschriften 

De vergunning tot verblijf wordt verleend onder een 
beperking, luidende: 
"voor verblij f bij partner . . . . . . . . . . . . . . . (naam) " , 
aangevuld met: 
"en het verrichten van arbeid al dan niet in loondienst 
gedurende dat verblijf". 

Aan de vergunning tot verblijf wordt een voorschrift 
verbonden, te zorgen dat: 

- de in Nederland wonende partner (in daarvoor in aan- 
merking komende gevallen een solvabel te achten der- 
de of instantie) zich garant stelt, door onderteke- 
ning van een verklaring (model D 17) ten behoeve van 
de toe te laten partner; 

- een voldoende ziektekostenverzekering is gesloten, 
tenzij de betrokkene reeds verplicht verzekerd is 
krachtens de Ziekenfondswet. 
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