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4 Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor verblijf 
bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereni- 
ginp zijn toegelaten na verlies van de afhankeliike 
verblijfstitel 

4.1 Algemeen 

In deze paragraaf wordt behandeld onder welke voor- 
waarden voortgezet verblijf wordt toegestaan aan 
vreemdelingen die voor verblijf bij hun (huwelijks-) 
partner of voor verruimde gezinshereniging werden 
toegelaten en die door een van de in 4.2 genoemde 
omstandigheden hun afhankelijke verblijfstitel hebben 
verloren. 
Het betreft hier de verblijfsrechtelijke positie zowel 
van - vreemdelingen die het verblijfsrecht van art. 10, 
tweede lid, Vw hebben verloren, als van vreemdelingen 
die niet meer voldoen aan de beperking waaronder hun 
een afhankelijke verblijfsvergunning is verleend. 
Tevens wordt aangegeven in welke gevallen en op welke 
wijze het voortgezet verblijf door het hoofd van 
plaatselijke politie wordt geregeld. 
Het voortgezet verblijf van vreemdelingen die in 
Nederland zijn geboren of als minderjarige voor 
gezinshereniging zijn toegelaten wordt behandeld in 
B 20. 

N . B .  
1- Ten aanzien van als gezinslid begunstigde E.E.G.- 

onderdanen bestaat een afzonderlijke regeling, 
waarvoor wordt verwezen naar B 4, onder 3.5.4. 

2- Verlies van rechtswege van het verblijfsrecht van 
art. 10, tweede lid, Vw laat een tevens aan de 
vreemdeling verleende vergunning tot verblijf, ver- 
gunning tot vestiging of toelating als vluchteling 
op zich zelf onverlet. 

Ontzegging van voortgezet verbliif alleen door of OV 
aanwijzing van de Minister van Justitie 

Het hoofd van plaatselijke politie moet gevallen als 
hierbedoeld, waarin naar zijn oordeel grond bestaat om 
voortgezet verblijf te ontzeggen, steeds schriftelijk 
voorleggen aan de Minister van Justitie, voor zover het 
weigering (van verlenging van de geldigheidsduur) of 
intrekking van de vergunning tot verblijf betreft, door 
middel van formulier D 16. 
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Een zelfde gedragslijn dient te worden gevolgd bij 
twijfel of de vreemdeling op grond van het in 4.3 en 4.4 
gestelde voor voortgezet verblijf in aanmerking komt. 

Bij het voorleggen van zaken betreffende verbroken 
(huwe1ijks)relaties waaruit kinderen zijn geboren dient, 
met het oog op de belangenafweging die in het kader van 
de toetsing aan artikel 8 E W  noodzakelijk is, op het 

-. e model D 16 tevens informatie te worden verstrekt over de 
volgende punten: 

- de leeftijd van het kind of de kinderen 
- is er een omgangsregeling getroffen ? 
- op welke wijze is er een gezagsvoorziening 
getroffen ? 

- heeft betrokkene regelmatig kontakt met zijn 
of haar kind(eren)? Zo ja, met welke 
frekwentie en voor wat voor periode? 

- levert betrokkene een financiele bijdrage aan 
de verzorging van zijn of haar kind(eren) ? 
Zo ja, hoeveel en kan dit worden aangetoond ? 

4.2 Omstandigheden waardoor een afhankelijke verblijfstitel 
verloren paat 

Een afhankelijke verblijfstitel (verblijfsrecht van art. 
10, tweede lid, Vw of afhankelijke vergunning tot 
verblijf) gaat verloren: 

a. van echtgenoten en partners: doordat het huwelijk of 
de relatie op grond waarvan verblijf werd toegestaan 
is verbroken (bij een huwelijk kan dit zijn een 

feitelijke of juridische verbreking); 

b. van vreemdelingen die voor verruimde gezinshereniging 
zijn toegelaten: doordat zij niet langer behoren tot 
het gezin van degene bij wie hun verblijf is 
toegestaan; 

c. van de onder a. en b. genoemde vreemdelingen boven- 
dien: doordat zij in Nederland achterblijven nadat 
degene bij wie hun verblijf was toegestaan is 

verleden, zich vrijwillig in het buitenland heeft 
gevestigd, of nadat diens verblijf is beëindigd. 

N . B .  
Zie voor de verblijfsgerechtelijke gevolgen van afwezig- 
heid voor militaire in het land van herkomst of detentie 
in het buitenland van degene bij wie verblijf werd 
toegestaan: B 21. 
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4.3 Verlening van een zelfstandige verbliifstitel na ver- 

brekin~ van het huwelijk. de relatie of het gezinsver- 
band 

a. Feitelijke of iuridische verbrekinp van het huweliik 

De echtegeno(o)t(e) kan voor een zelfstandige verblijfs- 
titel in aanmerking komen, indien het huwelijk voor de 
ontbinding of ontwrichting reeds drie jaar heeft bestaan, 
waarvan ten minste één jaar direct voorafgaande aan de 
ontbinding of ontwrichting tijdens een op grond van art. 
9 of 10 Vw toegestaan verblijf in Nederland. 

b. Verbrekin~ van de relatie 

De partner kan voor een zelfstandige verblijfstitel in 
aanmerking komen, indien de relatie is verbroken meer dan 
drie jaar nadat op grond van die relatie een vergunning 
tot verblijf is verleend. 
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c. Verruimde ~ezinshereni~ing 

De vreemdeling die voor verruimde gezinshereniging is 
toegelaten kan voor een zelfstandige verblijfstitel in 
aanmerking komen, indien hij zijn afhankelijke ver- 
blijfstitel verliest meer dan drie jaar nadat hem deze 
is verleend. 

N . B .  
10 Een overeenkomstig beleid, als uiteengezet in a-c, 

wordt gevoerd in geval de afhankelijke verblijfs- 
titel van een echtgeno(o)t(e), partner, of een 
vreemdeling die voor verruimde gezinshereniging 
is toegelaten verloren is gegaan, omdat degene 
bij wie verblijf was toegestaan is overleden, zich 
in het buitenland heeft gevestigd of omdat diens 
verblijf is beëindigd. 

20 In gevallen waarin geen zelfstandige verblijfs- 
titel kan worden verleend op grond van de in a-c 
weergegeven regeling, is van toepassing het 
gestelde in 4.4. 

d. Re-el in^ van het verblijf indien aan het onder a, 
b of c gestelde is voldaan 

Komt de vreemdeling niet in aanmerking voor een 
vergunning tot vestiging, voor een vergunning tot 
verblijf op grond van klemmende redenen van humanitaire 
aard of voor een vergunning tot verblijf voor een ander 
doel dan het verrichten van arbeid, dan verleent het 
hoofd van plaatselijke politie in de onder a, b en c 
genoemde gevallen een vergunning tot verblijf voor het 
verrichten van arbeid al dan niet in loondienst, met 
een geldigheidsduur van een jaar. 
De vergunning tot verblijf kan alsdan slechts worden 
geweigerd op de in art. 12, onder a, c en e Vw genoemde 
gronden. 
Het ontbreken van voldoende middelen van bestaan of het 
(nog) niet verrichten van arbeid wordt dus niet 
tegengeworpen. 
Gedurende een jaar krijgt de vreemdeling de gelegenheid 
- indien hij daarover nog niet beschikt - arbeid te 
vinden of - indien het een ander verblijfsdoel betreft 
- aan de voor dat doel geldende voorwaarden te voldoen. 

Aan vreemdelingen die voortgezet verblijf voor arbeid 
in loondienst beogen, dient dit te worden geweigerd 
indien zij bij het verstrijken van dat jaar niet 
beschikken over werk voor nog ten minste een jaar. 
Vreemdelingen die na dat jaar wel beschikken over werk 
voor nog ten minste een jaar, komen voor voortgezet 
verblijf voor arbeid in loondienst in aanmerking. 
Nadien is het beleid inzake buitenlandse werknemers 
(B 11) onverkort op hen van toepassing. 
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Verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning tot 
verblijf voor een ander doel dan arbeid in loondienst 
vindt na dat jaar plaats in overeenstemming met het 
terzake geldende beleid. 

4.4 Voortgezet verbliif voor een ander doel of wegens 
klemmende redenen van humanitaire aard 

Zoals voor alle vreemdelingen geldt, kunnen ook de 
vreemdelingen wier afhankelijke verblijfsstatus is 
komen te vervallen binnen de onder 4 . 3 .  genoemde 
termijnen, in aanmerking komen voor voortzetting van 
hun verblijf op andere titel. 
Dit is het geval indien zij onverkort voldoen aan de 
desbetreffende toelatingsvoorwaarden of indien sprake 
is van klemmende redenen van humanitaire aard, op grond 
waarvan hun verblijf behoort te worden aanvaard. 

N . B .  
Voor wat betreft de beantwoording van de vraag of 
gezinsleden na verlies van de afhankelijke verblijfs- 
titel voor voortgezet verblijf in aanmerking komen, is 
mede van belang de uitleg van het begrip gezinsleven als 
bedoeld in artikel 8 EVRM (zie 1.2). Voor bevoegdheids- 
vragen in verband met de wijziging of opheffing van de 
beperking (weigering daarvan) wordt verwezen naar A 4, 
onder 5 . 7 . 2  en 5 . 7 . 3 .  
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4.4.1 Het verblijf van de vreemdeling behoort wegens klem- 
mende redenen van humanitaire aard te worden aanvaard 

Klemmende redenen van humanitaire aard kunnen meebrengen 
dat voortgezet verblijf van de vreemdeling behoort te 
worden aanvaard, bijvoorbeeld: 
a. omdat hij nauwe banden heeft met Nederland of in 

Nederland wonende personen; of 
b. omdat terugkeer naar het land van herkomst redelij- 

kerwijs niet verlangd kan worden. 

In geval het gaat om gescheiden of verlaten vrouwen, 
wordt dit onder andere getoetst aan: 

- de situatie van alleenstaande vrouwen in het land 
van herkomst; 

- de maatschappelijke positie van de betrokkene in het 
land van herkomst; 

- de vraag of in het land van herkomst een naar de 
maatstaven van dat land aanvaardbaar te achten op- 
vang aanwezig is; 

- de zorg die de betrokkene heeft voor kinderen die 
hier te lande zijn geboren en of een opleiding vol- 
gen. 

In het algemeen kan worden gesteld dat naarmate de 
betrokkene langer in Nederland heeft verbleven het 
waarschijnlijker wordt dat voortgezet verblijf wegens 
klemmende redenen van humanitaire aard behoort te 
worden aanvaard. 

Indien het hoofd van plaatselijke politie van oordeel 
is dat voortgezet verblijf op grond van klemmende 
redenen van humanitaire aard behoort te worden aanvaard 
moet hij de zaak schriftelijk voorleggen aan de Minister 
van Justitie; verzoeken om verlening van een vergunning 
tot verblijf of verlenging van de geldigheidsduur 
daarvan door middel van formulier D 16. 
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