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Inleiding

Inleiding

1

Dit hoofdstuk gaat over de verblijfsrechtelijke positie van vreemdelingen die in
Nederland zijn geboren of als minderjarige voor gezinshereniging toegelaten (zogenaamde secundaire migranten) en die daarna hun verblijf in Nederland op legale
wijze hebtien voortgezet. Dit hoofdstuk geldt ook voor vreemdelingen die na het
bereiken van de meerderjarigheid alsnog voor gezinshereniging zijn toegelaten op
grond van B115.3.
Het betreft de verblijfsrechtelijke positie van degenen:
- die nog houder zijn van een afhankelijke verblijfstitel (vergunning tot verblijf voor
verblijf bij (een van) de ouders of het verblijfsrecht van art. 10, tweede lid, Vw);
- die niet langer in aanmerking komen voor een afhankelijke verblijfstitel, omdat de

gezinsrelatie op grond waarvan zij die titel verkregen, is verbroken; en
- wier afhankelijke verblijfstitel reeds is vervangen door een zelfstandige verblijfsti-

tel.
Voor vreemdelingen die behoren tot een van de in art. 94 Vb genoemde categorieën
verblijfsgerechtigden geldt een afzonderlijke regeling waarvoor wordt verwezen naar
B4.
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Wettelijke bepalingen

2.1

Afhankelijke verblijfstitels

2.1.1

De afhankelijke vergunning tot verblijf

B212.2

De afhankelijke vergunning tot verblijf kan worden ingetrokken op de gronden van
art. 12 Vw. Verlenging van de geldigheidsduur van deze vergunning kan worden
geweigerd op de gronden genoemd in art. 11, vijfde lid, Vw.
Zie onder 3 voor het gevoerde beleid.
Het bereiken van de achttienjarige leeftijd leidt niet tot verlies van de afhankelijke vergunning tot verblijf.
2.1.2

Het verblijfsrechtvan art. 10, tweede lid, Vw

De vreemdeling die tot 7 januari 1994, de dag van de inwerkingtreding van het Besluit
van 30 december 1993 tot wijziging van het Vb, Stb. 8 een verblijfsrecht krachtens art.
10, tweede lid, Vw heeft verkregen, behoudt dit verblijfsrecht zo lang aan de voonvaarden wordt voldaan op grond waarvan het verblijf was toegestaan (zie A419).
Dit verblijfsrecht gaat echter verloren bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd.
2.1.3

Verbreking van de gezinsrelatie

Uit de onder 2.1.1 en 2.1.2 genoemde bepalingen vloeit voort, dat verbreking van de
gezinsrelaiie op grond waarvan een afhankelijke verblijfstitel werd verkregen, tot verlies van dit: titel leidt.
Van verbreking van de gezinsrelatie is sprake indien vreemdelingen als hierbedoeld:
niet langer tot het gezin behoren van degene bij wie verblijf is toegestaan, omdat zij
in het huwelijk zijn getreden of zijn gaan samenleven met een partner, ongeacht of
zij in het ouderlijk huis wonen;
- niet langer in gezinsverband samen wonen met degene bij wie verblijf is toegestaan, doordat zij elders zijn gaan wonen en in hun eigen onderhoud zijn gaan
voorzien. In Nederland buitenshuis wonende kinderen die een volledige dagopleiding vollgen (al dan niet met studiebeurs), behouden hun afhankelijke verblijfstitel;
of
- in Nederland achterblijven, nadat degene bij wie verblijf is toegestaan, is overleden,
zich vrijwillig in het buitenland heeft gevestigd of nadat diens verblijf is beëindigd.
-

Zie voor dle verblijfsrechtelijke gevolgen van afwezigheid voor militaire dienst in het
land van herkomst of detentie in het buitenland van degene bij wie verblijf werd toegestaan B:?l.
2.2

Zelfstandige verblijfstitels

Na verlies van de afhankelijke verblijfstitel kunnen vreemdelingen als hier bedoeld
voor een zelfstandige vergunning tot verblijf of voor een vergunning tot vestiging in
aanmerking komen.
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De wettelijke bepalingen in verband met de voortzetting dan wel beëindiging van het
verblijf op grond van deze zelfstandige verblijfstitels zijn:
- art. l l , vijfde lid en 12 Vw (vergunning tot verblijf) en
- art. 13 en 14 Vw (vergunning tot vestiging).
Zie voor het gevoerde beleid onder 3.
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Beleidsregels voortgezet verblijf na verbreking van
de gezinsrelatie

3.1

Algemeen

Hierna wordt aangegeven onder welke voorwaarden met toepassing van de onder 2
genoemde bepalingen na verbreking van de gezinsrelatie voortgezet verblijf wordt
toegestaan aan vreemdelingen:
1. die in Nederland zijn geboren uit legaal gevestigde ouders (zie 3.2); of
2. die als minderjarige voor gezinshereniging zijn toegelaten en die hun verblijf op
legale wijze hebben voortgezet (zie 3.3); of
3. als bedoleld onder 1 of 2 waarvan een van de ouders de Nederlandse nationaliteit
heeft en in Nederland is gevestigd (zie 3.4).
3.2

Vreemdelingen in Nederland geboren

Aan vreemdelingen die in Nederland zijn geboren uit legaal gevestigde ouders wordt,
na verbreking van de gezinsrelatie (voor het achttiende levensjaar) voortgezet verblijf
toegestaan, tenzij:
a. er sprake is van een ernstig gevaar voor de nationale veiligheid,
b. hun verblijfsrecht wordt beëindigd op grond van het beleid zoals weergegeven in
A414.3.
Dus het ontbreken van voldoende middelen van bestaan is geen grond om het voortgezet verblijf te weigeren.
Komt de vreemdeling voor voortgezet verblijf in aanmerking, dan verleent de korpschef, voor zover de vreemdeling twaalf jaar of ouder is, een zelfstandige verblijfstitel,
te weten
- een vergunning tot verblijf zonder beperking; of
- een vergunning tot vestiging indien de vreemdeling achttien jaar of ouder is, dan
wel zodra hij achttien jaar is.
Een vreemdeling die dertien jaar of ouder is, maar jonger dan achttien jaar, kan ook in
het bezit worden gesteld van een vergunning tot vestiging indien hij zelfstandig en
duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan (zie A417) .
Komt de vreemdeling ingevolge het beleid zoals weergegeven in A414.3 niet voor
voortgezet verblijf in aanmerking, dan dient de korpschef te handelen overeenkomstig hetgeen in het onderdeel procedurele aspecten in A414.3.2.2 is vermeld.
3.3

Vreemdelingen die als minderjarige voor gezinshereniging zijn
toegelaten

3.3.1

Korter dan é6n jaar in Nederland (houder van een afñankelijke
vergunning tot verblijf)

Ten aanzien van vreemdelingen die als minderjarige voor gezinshereniging in Nederland zijn toegelaten, geldt dat de korpschef bevoegd is het voortgezet verblijf op de in
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art. 12 Vw genoemde gronden te ontzeggen, bij verbreking van de gezinsrelatie binnen één jaar nadat op grond daarvan verblijf is toegestaan.
Het voortgezet verblijf wordt ontzegd, tenzij:
a. de vreemdeling voldoet aan vereisten voor toelating voor een ander doel. De korpschef moet de tot aanvaarding van voortgezet verblijf strekkende aanvragen voorleggen aan de Minister van Justitie;
b. het verblijf van de vreemdeling behoort te worden aanvaard wegens klemmende
redenen van humanitaire aard. De korpschef moet in dit geval de zaak schriftelijk
voorleggen aan de Minister van Justitie.

Langer dan één jaar in Nederland (houder afhankelijke vergunning
tot verblijf of status ex art. 10, tweede lid, Vw)

3.3.2

Bij verbreking van de gezinsrelatie langer dan een jaar nadat op grond daarvan verblijf
is toegestaan, wordt aan vreemdelingen die als minderjarige voor gezinshereniging in
Nederland zijn toegelaten voortgezet verblijf toegestaan tenzij:
a. er sprake is van een gevaar voor de nationale veiligheid;
b. hun verblijfsrecht wordt beëindigd op grond van het beleid zoals aangegeven in
A414.3.
Dus het ontbreken van voldoende middelen van bestaan is geen grond o m het voortgezet verblijf te weigeren.
Komt de vreemdeling voor voortgezet verblijf in aanmerking dan verleent de korpschef, voorzover de vreemdeling 12 jaar of ouder is, een zelfstandige verblijfstitel, te
weten:
- een vergunning tot verblijf zonder beperking;
- een vergunning tot vestiging indien de vreemdeling 18 jaar of ouder is en ten minste vijf jaar in Nederland verblijft.
Een vreemdeling die 13 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 jaar, kan ook in het bezit
worden gesteld van een vergunning tot vestiging indien hij zelfstandig en duurzaam
beschikt over voldoende middelen van bestaan (zie A417).
Komt de vreemdeling ingevolge het beleid zoals weergegeven in A414.3 niet voor
voortgezet verblijf in aanmerking, dan dient de korpschef te handelen overeenkomstig hetgeen in het onderdeel procedure aspecten in A414.3.2.2 is vermeld.

Nederlandse ouder (houder afhankelijke vergunning tot verblijf of
status ex art. 10. tweede lid. Vw)

3.4

Een bijzondere regeling geldt voor vreemdelingen die in Nederland zijn geboren uit
legaal gevestigde ouders of als minderjarige voor gezinshereniging zijn toegelaten en
waarvan een van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft en in Nederland gevestigd is. Aan hen wordt zonder meer voortgezet verblijf toegestaan.
Dus het ontbreken van voldoende middelen van bestaan is geen grond om het voortgezet verblijf te weigeren.
Na verlies van de afhankelijke verblijfstitel verleent de korpschef aan deze vreemdelingen, voor zover zij 12 jaar of ouder zijn een zelfstandige verblijfstitel, te weten:
8
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een vergunning tot verblijf zonder beperking;

- een vergunning tot vestiging indien de vreemdeling 18 jaar of ouder is en ten min-

ste vijf gaar in Nederland verblijft.
3.5

Vreemdelingen jonger dan 12 jaar

De korpschef legt gevallen waarin vreemdelingen jonger dan 12 jaar een afhankelijke
verblijfstitel hebben verloren, voor aan de Minister van Justitie door middel van formulier D16. Ten behoeve van de beoordeling van de aanvraag dienen op het formulier
D16 de antwoorden op de volgende vragen te worden weergegeven:
- waarom wil betrokkene in Nederland blijven wonen?
- is sprake van zodanige bijzondere omstandigheden dat betrokkene niet of bezwaarlijk door (een van) de ouders of andere naaste bloed- of aanverwanten in het
land van herkomst kan worden verzorgd?
- stemmen de ouder(s) ofwettelijkvertegenwoordiger in met het verblijf van het kind
in (het gezin in) Nederland?
- op welke wijze is een gezagsvoorziening getroffen?
- heeft betrokkene regelmatig contact met de in Nederland verblijvende familieleden?
- in hoeverre is betrokkene geïntegreerd in de Nederlandse samenleving?
- is er in het land van herkomst een naar de maatstaven van dat land aanvaardbaar te
achten opvang aanwezig?

m
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