
1 Toegang tot Nederland

In le iding

Vreemdelingen komen om verschillende redenen naar Nederland. Vreemdelin-
gen zijn personen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten (artikel 1
Vreemdelingenwet 2000).

Zo komen sommige vreemdelingen naar Nederland, omdat zij Nederland bij-
voorbeeld als toerist kort willen bezoeken, een bezoek willen brengen aan hun
familie of zaken willen doen. Deze vreemdelingen verblijvenmaximaal negentig
dagen in Nederland.

Er zijn ook vreemdelingen die naar Nederland komen voor een langere termijn
dan negentig dagen. Dat betreft vreemdelingen die naar Nederland komen,
omdat zij in Nederland met hun (Nederlandse) partner willen samenwonen,
willen studeren, werken of om andere redenen voor een langere tijd of een
onbepaalde tijd hier willen verblijven. In dit geval spreektmen van regulier verblijf.

Sommige vreemdelingen komen naar Nederland, omdat zij in hun land van
herkomst gevaar lopen of bang zijn vervolgd, mishandeld, gemarteld en zelfs
vermoord te worden. Zij willen dan in Nederland asiel aanvragen. Zij worden
asielzoekers genoemd. Er zijn dus verschillende categorieën vreemdelingen. In
dit hoofdstuk wordt hier dieper op ingegaan.

1 .1 Wat men vooraf moet weten

Alvorens nader in te gaan op de inhoud van het vreemdelingenrecht, is het goed
omeen aantal algemene,maar belangrijke begrippen van het vreemdelingenrecht
te kennen.
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Allereerst is het van belang te weten dat het vreemdelingrecht onder het
bestuursrecht valt. Het vreemdelingenrecht heeft betrekking op de relatie tussen
de overheid en burgers. Dat houdt in dat ook de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) van belang is voor het vreemdelingenrecht.

Ten tweede is het van belang te weten dat het vreemdelingenrecht uit twee
onderdelen bestaat. Het betreft het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht.

Dit houdt in dat er in het kader van het vreemdelingenrecht twee procedures
naast elkaar bestaan: de reguliere procedure en de asielprocedure.1

Vreemdelingenrecht

Het reguliere
vreemdelingenrecht Het asielrecht

De reguliere
 procedure De asielprocedure

Onderscheid regulier–asielFiguur 1

1 .2 Categor ieën vreemdel ingen

In dit boek worden vreemdelingen die naar Nederland willen komen in vier
categorieën onderverdeeld.

De eerste categorie betreft vreemdelingen die voor maximaal negentig dagen,
dat wil zeggen voor een kort verblijf, naar Nederland komen.

1 Let op: dit zijn de twee hoofdprocedures. Er is ook een procedure in het kader van toezicht
en handhaving. Hier wordt in deel 5 van dit boek op ingegaan.
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De tweede categorie betreft vreemdelingen die voor een termijn van langer dan
negentig dagen (al dan niet voor altijd) naar Nederland komen.

Onder de derde categorie vreemdelingen vallen vreemdelingen die hun land
ontvluchten om in Nederland asiel aan te vragen. Men heeft het dan over asiel-
zoekers of vluchtelingen.

De vierde categorie betreft deUnieburgers (verder te noemen: EU-onderdanen).
Voor deze categorie vreemdelingen gelden bijzondere regels. Aan deze laatste
categorie vreemdelingen wordt, gelet op het korte bestek van dit boek, niet uit-
gebreid aandacht besteed. Wel zal her en der kort aangegeven worden wanneer
de EU-onderdanen in Nederland mogen verblijven.2
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Mogelijkheden verblijf in NederlandFiguur 2

2 Een Unieburger is een burger van de Europese Unie. De Unieburgers hebben de nationaliteit
van een lidstaat van de Europese Unie.
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Hierna wordt ter verduidelijking per categorie een voorbeeld gegeven.

Voorbeeld 1.1 Kort verblijf van maximaal negentig dagen
Kayhan Pair is in het bezit van de Afghaanse nationaliteit. Hij wil graag
tijdens de zomervakantie een bezoek brengen aanNederland. Hij heeft
op school in het kader van de aardrijkskundelessen veel over Nederland
gehoord en gelezen. Hij heeft om die reden veel gewerkt en voldoende
geld gespaard om een reis naar Nederland te kunnen bekostigen. Zijn
plan is om twee maanden in Nederland te verblijven en vervolgens
terug te gaan keren naar Afghanistan. Kayhan valt onder de categorie
vreemdelingen die korter dan negentig dagen in Nederland willen
verblijven.

Voorbeeld 1.2 Verblijf langer dan negentig dagen
De 23-jarige Russische Kristina Smirinova heeft in Rusland de 25-jarige
Tom Kalen (met de Nederlandse nationaliteit) leren kennen. Kristina
Smirinova en Tom Kalen zijn inmiddels verliefd op elkaar. Kristina
Smirinova wil graag naar Nederland komen en hier met Tom Kalen
gaan samenwonen. Kristina Smirinova is dus van plan om langer dan
negentig dagen in Nederland te verblijven, nu zij wil gaan samenwo-
nen. Kristina Smirinova valt dus onder de tweede categorie vreemde-
lingen, te weten vreemdelingen die voor een regulier verblijf naar
Nederland komen.

Voorbeeld 1.3 Verblijf als vluchteling
De Syrische Alan Mohammad, die in Syrië woont, vreest de laatste
tijd voor zijn leven. Hij wordt namelijk door de regering van Syrië en
door de gewapende milities die tegen de regering vechten, vervolgd
om zijn politieke overtuiging. Hij heeft geen andere oplossing dan
naar Nederland te vluchten en hier asiel aan te vragen. Hij valt dus
onder de derde categorie vreemdelingen die naar Nederland komen,
te weten asielzoekers.

Voorbeeld 1.4 Verblijf als EU-onderdaan
De Duitser Jürg Müller is in dienst getreden bij een in Nederland
gevestigde fabriek. Sinds enkele maanden heeft hij in Arnhem een
woning gehuurd. Hij wil de komende jaren in Nederland wonen en
werken. Hij verblijft in Nederland als EU-onderdaan en valt derhalve
onder de vierde categorie vreemdelingen, te weten EU-onderdanen.

Vreemdelingenrecht begrepen

24



In deze vier voorbeelden zien wij de, in het kader van dit boek, vier belangrijke
categorieën vreemdelingen die om verschillende redenen naarNederland komen.
Zo wil Kayhan Pamir voor een kort verblijf, dat wil zeggen voor de duur van
maximaal negentig dagen, naar Nederland komen. Kristina Smirinova wil voor
een langere tijd, misschien voor altijd, naar Nederland komen. AlanMohammad
wil ook voor langere tijd naar Nederland komen. Het verschil tussen voorbeeld
1.2 en 1.3 is dat het in voorbeeld 1.3 om een asielzoeker gaat die bescherming
nodig heeft, terwijl in voorbeeld 1.2 geen sprake is van een asielaanvraag. In het
voorbeeld van Jürg Müller gaat het ook om een verblijf van langer dan negentig
dagen. Het verschil tussen het voorbeeld van Jürg Müller enerzijds en de voor-
beelden van Kristina Smirinova en Kayhan Pamir anderzijds is dat Jürg Müller
met zijn Duitse nationaliteit als EU-onderdaan in Nederland verblijft, terwijl
Kristina Smirinova en Kayhan Pamir geen EU-onderdanen zijn.

Belang verdel ing in categor ieën

Maakt het procedureel gezien, dat wil zeggen voor het vreemdelingenrecht, wat
uit om welke reden de vreemdeling naar Nederland wil komen? Jazeker. De
meeste vreemdelingen hebben toestemming van de Nederlandse autoriteiten
nodig om Nederland te mogen betreden. Deze toestemming kan in de vorm
van een visum voor kort verblijf of in de vorm van een verblijfsvergunning ver-
leend worden. De reden van het verblijf in Nederland bepaalt namelijk welke
procedure de vreemdeling dient te volgen, alvorens hij toegang tot Nederland
krijgt. Bovendien is het voor een EU-onderdaan veel makkelijker zich in
Nederland te vestigen dan voor de meeste derdelanders.3

1 .3 Toegang en verbl i j f

De vreemdelingen die naar Nederland komen, hebben we in paragraaf 1.2 in
verschillende categorieën onderverdeeld. Nu is het van belang te weten wat deze
vreemdelingen nodig hebben om toegang tot Nederland te krijgen. Anders
geformuleerd: wat heeft een vreemdeling nodig om Nederland in te mogen
reizen? Het is immers niet voor alle vreemdelingen gemakkelijk om zomaar de
grenzen van Nederland over te steken en Nederland in te reizen. Hierna wordt

3 De vreemdeling die niet de nationaliteit van een EU-land bezit, wordt een derdelander
genoemd.
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een aantal situaties beschreven om duidelijk te maken wat een vreemdeling
nodig heeft om naar Nederland te kunnen komen.

Situatie I Kort verblijf van maximaal negentig dagen
Een vreemdeling die voor de duur van maximaal negentig dagen naar
Nederland wil komen, heeft, afhankelijk van de nationaliteit die hij
bezit, onder andere een visum voor kort verblijf nodig. Naast het ver-
eiste van een visum voor kort verblijf dient hij aan de overige vereisten
te voldoen. Deze vereisten worden in hoofdstuk 3 behandeld.
Zo dient Kayhan Pamir uit voorbeeld 1.1 een visum voor kort verblijf
aan te vragen om toegang tot Nederland te krijgen.

Situatie II Regulier verblijf van langer dan negentig dagen
Iemand die van plan is langer dan negentig dagen in Nederland te
verblijven heeft in beginsel een ‘machtiging tot voorlopig verblijf’ (verder
te noemen: MVV) en een verblijfsvergunning nodig. De MVV is nodig
om toegang tot Nederland te krijgen. Een verblijfsvergunning is nodig
om vervolgens langer dan negentig dagen in Nederland te mogen
verblijven. Zo heeft Kristina Smirinova een MVV nodig om naar
Nederland te kunnen reizen. Tevens heeft zij een verblijfsvergunning
nodig om in Nederland te mogen blijven.

Situatie III Verblijf van langer dan negentig dagen om asielgerelateerde
redenen
Van een vreemdeling die in Nederland asiel wil aanvragen omdat hij
zijn herkomstland is ontvlucht, kan moeilijk verwacht worden dat hij
in het bezit is van een visum of een MVV. Voor de asielzoekers gelden
daarom andere regels, die in hoofdstuk 6 van dit boek behandeld
zullen worden. Zo wordt van Alan Mohammad uit voorbeeld 1.3 niet
verwacht dat hij in Syrië een visum of een MVV heeft aangevraagd
alvorens naar Nederland te komen. Indien hij aan de gestelde vereisten
voldoet, kan hij in Nederland in het bezit worden gesteld van een
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, zodat hij als vluchteling
in Nederland mag verblijven.
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Situatie IV Verblijf als EU-onderdaan
DeUnieburgers hebben geen visum,MVV of verblijfsvergunning nodig
om in Nederland te verblijven. Wel is het vereist dat de Unieburger:

• in Nederland werkt of voldoende bestaansmiddelen heeft;

• verzekerd is tegen ziektekosten;

• ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) indien
hij langer dan vier maanden in Nederland wil verblijven.

Nu de Duitser Jürg Müller (voorbeeld 1.4) in dienst is getreden bij een in
Nederland gevestigde fabriek, wordt hij als werknemer aangemerkt. Hij heeft
dus geen visum, MVV of verblijfsvergunning nodig om in Nederland te verblij-
ven. Hij mag op basis van het Unierecht in Nederland verblijven.
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Toegang tot en verblijf in Nederland: vereistenFiguur 3

1 .4 Wanneer verbl i j f t een vreemdel ing rechtmatig in
Neder land?

Omdeze vraag te kunnen beantwoorden dientmen artikel 8 Vreemdelingenwet
(Vw) te raadplegen. Hierin staan gronden genoemd waarop een vreemdeling
rechtmatig in Nederland mag verblijven. Laten we eens naar dit artikel kijken.
Ex artikel 8 Vw verblijft een vreemdeling rechtmatig in Nederland:
a. op grond van een verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier (zie hoofdstuk 4

van dit boek);
b. op grond van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd regulier (zie hoofdstuk 4

en 5 van dit boek);
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c. op grond van een verblijfsvergunning bepaalde tijd asiel (zie hoofdstuk 6 van
dit boek);

d. op grond van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd asiel (zie hoofdstuk 6,
7 en 8 van dit boek);

e. als EU-onderdaan;
f. wanneer hij wacht op de beslissing op zijn aanvraag voor een verblijfsver-

gunning bepaalde tijd;
g. wanneer hij wacht op de beslissing op zijn aanvraag voor een verblijfsver-

gunning onbepaalde tijd;
h. wanneer hij wacht op een beslissing op zijn bezwaarschrift of beroepschrift

indien bezwaar en/of beroep schorsende werking hebben of indien de
rechter heeft beslist dat de vreemdeling niet uitgezet mag worden totdat er
een beslissing is genomen in bezwaar en/of beroep (zie hoofdstuk 5 van dit
boek);

i. gedurende de vrije termijn (hiermee wordt een kort verblijf van maximaal
90 dagen bedoeld; zie hoofdstuk 3 van dit boek);

j. wanneer de vreemdeling niet uitgezet kan worden omdat zijn gezondheid
dat niet toelaat (zie in dit verband artikel 64 Vw; zie ook hoofdstuk 12 van
dit boek);

k. in de periode dat hij in de gelegenheid wordt gesteld aangifte te doen van
mensenhandel (zie artikel 273f Wetboek van Strafrecht; zie ook hoofdstuk 5
van dit boek);

l. indien het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije de
vreemdeling het recht geeft in Nederland te verblijven.

1 .5 Koppel ingswet

Op 1 juli 1998 trad de Koppelingswet in werking.Hierdoor kon de niet rechtmatig
in Nederland verblijvende vreemdeling niet langer een beroep doen op allerlei
voorzieningen, subsidies, vergunningen en uitkeringen. De Koppelingswet is
er niet gekomen omdat illegalen misbruik van wettelijke regelingen zouden
maken, maar omdat de regering wilde vermijden dat door dat beroep op wette-
lijke regelingen een ‘schijn van legaliteit’ zou ontstaan. Illegalen zouden ten
onrechte de indruk kunnen krijgen dat zij een verblijfsvergunning kunnen
bemachtigen, doordat zij aanspraak kunnen maken op wettelijke regelingen.
Anders gezegd, het doel van de Koppelingswet is om het beroep op wettelijke
regelingen te koppelen aan het rechtmatig verblijf in Nederland.
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