
Hoofdstuk B 19 Verbli if bi i (huweli iks - )partner 
of gezin: Verblijf na verbreking 
of beëindiging van de (huweliiks-. 
gezins-)relatie 

INHOUD 

1 Inleiding 

1.1 Inde1 ing 
1.2 Bescherming van gezinsleven 

2 Verbliif bii echtgeno(o)t(e) of gezin 

2.1 Gezinsleden die voor toelating in aanmerking 
kunnen komen 

2.1.1 Algemeen 
2.1.2 Nadere bepalingen in verband met de minderjarig 

heid van kinderen 
2.1.2.1 Minderjarigheid naar Nederlands recht 
2.1.2.2 Bepaling van de geboortedatum 
2.1.2.3 Wijziging geboortedatum 
2.1.2.4 Verklaring in verband met de burgerlijke staat 

2.2 Algemene vereisten voor toelating van gezinsleden 
2.2.1 Huwelijk op grond waarvan verblijf kan worden 

toegestaan 
2.2.2 Minderjarige kinderen en overige gezinsleden 

(feitelijk behoren tot het gezin) 
2.2.3 Voldoende middelen van bestaan 
2.2.4 Passendehuisvesting 
2.2.5 Geen gevaar voor de openbare rust, de openbare 

orde of de nationale veiligheid 

2.3 Beperkingen en voorschriften 

2.4 Alsnog toelating van meerderjarig geworden 
kinderen 

2.4.1 Indien pas later aan het huisvestingsvereiste 
wordt voldaan 

2.4.2 Na het vervullen van de militaire dienstplicht 
in het land van herkomst 

2.5 Verblijf voor familiebezoek 

2.6 Bijzondere categorieën 
2.6.1 Gezinsleden van diplomatieke ambtenaren en 

andere geprivilegieerde vreemdelingen 
2.6.2 Gezinsleden van niet geprivilegieerde NAVO- 

militairen of NAVO-burgerpersoneel 
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Gezinsleden van begunstigde E.E.G.-onderdanen 
Gezinsleden van Surinaamse onderdanen 
Gezinsleden van een Nederlander, een als vluchteling 
toegelaten vreemdeling of een houder van een vergunning 
tot verblijf als asielgerechtigde 
Verwijtbaar ontbreken van bestaansmiddelen 
Passende huisvesting (geen vereiste) 
Openbare orde en nationale veiligheid 
Overige bijzonderheden 
Gezinsleden van de houder van een vergunning tot 
vestiging 
Verwijtbaar ontbreken van bestaansmiddelen 
Openbare orde en nationale veiligheid 
T.b.c.-onderzoek 
Gezinsleden van voor studie toegelaten vreemdelingen 
Gezinsleden van vreemdelingen werkzaam op Nederlandse 
schepen en boorplatformen 

3  Verbli if bi i partner 

3 . 1  Partners die voor een vergunning tot verblijf in 
aanmerking kunnen komen 

3 . 2  Vereisten voor toelating van de partner 
3 . 2 . 1  Relatie op grond waarvan verblijf kan worden toege- 

s taan 
3 . 2 . 2  Voldoende middelen van bestaan 
3 . 2 . 3  Geen ernstige criminele antecedenten 
3 . 2 . 4  Passende huisvesting 
3 . 3  Beperkingen en voorschriften 

4 Voortgezet - verbliif van vreemdelingen die voor verblijf 
bii (huweliiks-) partner of voor verruimde gezinshere- 
niging ziin toegelaten na verlies van hun afhankelijke 
verblijfstitel 

4.1 Algemeen 
4 . 2  Omstandigheden waardoor een afhankelijke verblijfs- 

titel verloren gaat 
4 . 3  Verlening van een zelfstandige verblijfstitel na 

verbreking van het huwelijk, de relatie, of het 
gezinsverband 

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

4.4.1 Het verblijf van de vreemdeling behoort te worden 
aanvaard wegens klemmende redenen van humanitaire aard 
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