
9 Het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw 

9.1 Ontstaan van verblijfsrechten krachtens art. 10, tweede lid, Vw niet 
meer mogelijk 

In art. 10, eerste lid, Vw is bepaald dat het aan houders van een vergunning tot vesti- 
ging en to13gelaten vluchtelingen is toegestaan om voor onbepaalde tijd in Nederland 
te verblijven. Bij algemene maatregel van bestuur - bijvoorbeeld het Vb - kunnen ook 
andere vreemdelingen worden aangewezen aan wie verblijf in Nederland voor onbe- 
paalde duur is toegestaan (art. 10, tweede lid, Vw). 
Voorheen waren in het Vh (art. 47) enkele categorieën vreemdelingen aangewezen 
aan wie het verblijfsrecht van art. 10, tweede lid, Vw toekwam. Bij Vreemdelingenbe- 
sluit van 30 december 1993, Stb. 1994, 8, is art. 47 Vb echter komen te vervallen. Dit 
besluit is op 7 januari 1994 in werking getreden. Dit betekent dat er vanaf die datum 
geen verblijfsrechten in de zin van art. 10, tweede lid, Vw meer kunnen ontstaan. 

Deze paragraaf heeft derhalve uitsluitend betrekking op de positie van die vreemde- 
lingen die het bedoelde verblijfsrecht op grond van art. 47 Vb (oud) reeds hebben ver- 
kregen. 

9.2 Overgangsregeling 

De verkregen rechten van de vreemdeling op grond van het vervallen art. 47 Vb wor- 
den geëerbiedigd. Dat houdt in dat de vreemdeling die tot op de dag onmiddellijk 
voorafgaaride aan de inwerkingtreding van het in 9.1 genoemde besluit een verblijfs- 
recht krachtens art. 10, tweede lid, Vw heeft verkregen, dit verblijfsrecht behoudt 
zolang aan de voorwaarden wordt voldaan op grond waarvan dat verblijf was toege- 
staan. 

9.2.1 Wijziging met ingang van l juli 1998 

Bij wijziging van het Vreemdelingenbesluit (Stb 1998, 400) is een nieuw artikel 109 
ingevoegd. In dit artikel is opgenomen, dat het verblijfsrecht ex artikel 10, tweede lid, 
Vw (C-document) van rechtswege vervalt vier weken ná het tijdstip waarop niet meer 
wordt voldaan aan de voorwaarden. Dit betekent dat vier weken na het moment waar- 
op de gezinsband feitelijk is verbroken, danwel de leeftijd van 18 jaar is bereikt, het 
verblijfsrecht van rechtswege vervalt. 

Als een vreemdeling binnen deze vier weken om voortgezet verblijf vraagt, mag hij de 
behandeling hiervan op grond van artikel 100 Vreemdelingenbesluit in Nederland 
afwachten. 
Indien vooirtgezet verblijf wordt toegestaan, wordt de vergunning in aansluiting op de 
vervallen 10 lid 2-status verleend en ontstaat er dus geen onderbreking in het ver- 
blijfsrecht. Voor deze aanvraag worden geen leges geheven. 

Indien de vreemdeling na deze vier weken een aanvraag om toelating indient, worden 
wel leges geheven. Besloten is wel dat de uitzetting op voorhand achterwege dient te 
blijven gedurende de behandeling van deze aanvraag. Deze aanvraag dient per for- 
mulier D16 te worden voorgelegd aan de IND. 
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Het wordt vreemdelingendiensten aanbevolen om het rappelsysteem voor de atten- 
dering op de tijdige verlenging van vergunninghouders ook te gebruiken om de hou- 
der van een C-document tijdig te attenderen op het verval van het verblijfsrecht vier 
weken na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. 

De vreemdeling van wie het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw komt te 
vervallen, wordt in de gelegenheid gesteld tot de indiening van een aanvraag om 
voortgezet verblijf. 

Indien het voortgezet verblijf vervolgens wordt geweigerd en er wordt een bezwaar- of 
administratief beroepschrift ingediend, blijft uitzetting achterwege en dient de ACV te 
worden ingeschakeld. 

Zie voor wat betreft de uitzetting onder 9.6. 

9.3 Verblijfsdocument 

De houder van een verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw heeft een verhlijfs- 
document overeenkomstig het bij bijlage 5c W vastgestelde model C, zie deel D. Dit 
document dient telkens om de vijf jaar te worden vervangen (art. 33, zevende lid, VV). 

9.4 Karakter van het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw 

Dit verblijfsrecht kan van rechtswege worden verkregen en gaat eveneens van rechts- 
wege verloren (zie 9.5). Intrekking van dit verblijfsrecht is niet mogelijk. 
Verkrijging of verlies van dit verblijfsrecht laat een eventueel aan de vreemdeling 
reeds verleende vergunning tot verblijf, vergunning tot vestiging of toelating als 
vluchteling onverlet. 

De korpschef kan een bijzondere aanwijzing vragen aan de Minister van Justitie bij 
twijfel of een vreemdeling het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw nog bezit 
(zie A2). 

9.5 Verlies van het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw, 
wegens niet meer voldoen aan de voorwaarden 

Krachtens art. 10, tweede lid, Vw werd bij art. 47 Vb (oud) j" 24 a W (oud) onder 
bepaalde voorwaarden verblijf voor onbepaalde duur toegestaan aan de echtgenoot 
of de echtgenote en de kinderen beneden de 18 jaar die feitelijk behoren tot het gezin 
van: 
- een in Nederland wonende Nederlander; of 
- een houder van een vergunning tot vestiging; of 
- een als vluchteling toegelaten vreemdeling. 

Voorwaarde voor het behouden van het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw 
j" art. 47 Vb (oud) is derhalve steeds het feitelijk behoren tot het gezin van: 
- een in Nederland wonende Nederlander; of 
- een houder van een vergunning tot vestiging; of 
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- een als kluchteling toegelaten vreemdeling. 

Het gaat dlaarbij vanzelfsprekend om de feitelijke gezinsband met de persoon op 
grond waarvan het verblijfsrecht is ontstaan. 

Het hier bedoelde verblijfsrecht herleeft niet van rechtswege indien de feitelijke 
gezinsband wordt hersteld. 

Voor kinderen geldt dat hun verblijfsrecht op grond van art. 10, tweede lid, Vw vier 
weken na dle datum van het bereiken van de achttienjarige leeftijd komt te vervallen. 

Zie overigens voor omstandigheden waardoor het verblijfsrecht van art. 10, tweede 
lid, Vw verloren gaat B1, B2 en B21. 

De inhouding van het verblijfsdocument in verband met verlies van het verblijfsrecht 
krachtens art. 10, tweede lid, Vw wordt behandeld in 10.5. 

9.6 Uitzetting niet dan op last van de Minister van Justitie 

Beëindiging van het verblijf van een vreemdeling die het verblijfsrecht krachtens art. 
10, tweede lid, Vw verloren heeft, is met bijzondere rechtswaarborgen omgeven: zie 
9.2. 
Uitzetting van deze categorie vreemdelingen geschiedt niet dan op last van de Minis- 
ter van Justitie (art. 23, vierde lid, Vw). 
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