
 

  Q&A's regeling langdurig verblijvende kinderen 
 
1.  Wat is de achtergrond van deze regeling? 
- Er zijn in Nederland kinderen, die al vele jaren in Nederland verblijven, zonder uitzicht op 

een verblijfsvergunning.  
- De lange duur van het verblijf is te wijten aan procedures die in het verleden soms lang 

duurden, het niet meewerken aan vertrek en het stapelen van procedures door ouders, of 
een combinatie van deze factoren.  

- Om te voorkomen dat deze jongeren hiervan de dupe worden, is door dit kabinet besloten 
een definitieve regeling en een overgangsregeling te treffen op grond waarvan deze 
jongeren, onder bepaalde voorwaarden, alsnog in aanmerking kunnen komen voor een 
verblijfsvergunning. 

 
2. Waarom twee regelingen? 
- De overgangsregeling verleent duidelijkheid aan deze kinderen met een asielachtergrond, 

die reeds langdurig in Nederland verblijven.  
- De definitieve regeling moet voorkomen dat er in de toekomst opnieuw discussies ontstaan 

over lang in Nederland verblijvende kinderen en de rol en verantwoordelijkheid van de 
overheid ten opzichte van deze, veelal uitgeprocedeerde, vreemdelingen.  

- Door de invoering van de definitieve regeling komt er beleid waaraan deze 
verantwoordelijkheid van de overheid, alsmede de verantwoordelijkheid van de ouders, 
objectief kan worden getoetst.  

 
3. Wat is het verschil tussen beide regelingen? 
- Het gaat om een definitieve regeling, met als onderdeel daarvan een overgangsregime. 
- Daarmee is de overgangsregeling tijdelijk van karakter. 
- Daarnaast verschillen de voorwaarden op punten. 
 
4. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om hiervoor in aanmerking te komen? 
- Voor beide regelingen geldt dat, overeenkomstig het Regeerakkoord, in beginsel een 

verblijfsvergunning kan worden verleend aan (alleenstaande minderjarige) vreemdelingen 
die ten minste vijf jaar voor het bereiken van de meerderjarigheid in Nederland een 
asielverzoek hebben ingediend, gedurende die tijd ten minste vijf jaar in Nederland hebben 
verbleven, en zich in die periode niet meer dan drie maanden hebben onttrokken aan het 
toezicht van de Rijksoverheid (IND, DT&V, COA en/of de Vreemdelingenpolitie (in het kader 
van de opgelegde meldplicht), of in het geval van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen, tevens van voogdijinstelling Nidos).  

- Voor de overgangsregeling geldt dat de vreemdeling jonger dient te zijn dan 21 jaar op 29 
oktober 2012 (datum presentatie regeerakkoord).  

- De aanvraag op grond van de definitieve regeling moet ingediend worden voordat de 
vreemdeling 19 jaar wordt. 

- Verder geldt voor de definitieve regeling dat de vreemdeling en/of zijn gezinsleden dienen 
te hebben meegewerkt aan terugkeer en dat de identiteit dient te zijn aangetoond, onder 
meer door het overleggen van documenten en/of consistent en naar waarheid verklaren en 
antwoorden.  

- Voor de overgangsregeling geldt dat aan vreemdelingen die één keer een identiteit hebben 
opgegeven waarover twijfel bestaat, eenmalig de gelegenheid wordt geboden om 
gedurende de aanvraagperiode van drie maanden alsnog de juiste identiteitsgegevens naar 
voren te brengen, niet zijnde de identiteit waaraan is getwijfeld. Op deze wijze kan op 
basis van de juiste identiteitsgegevens een vergunning worden verleend. In de overige 
gevallen is identiteitsherstel niet aan de orde. 

- Gezinsleden die deel uitmaken van het gezin van de hoofdpersoon, komen in beginsel 
eveneens in aanmerking voor een verblijfsvergunning, tenzij de gezinsband is verbroken, 
of er sprake is van contra-indicaties.  

 
5. Welke contra-indicaties zijn er? 



- De belangrijkste contra-indicaties zijn als volgt. 
- Geen vergunning wordt verleend wanneer de hoofdpersoon of één van zijn gezinsleden een 

gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 
- Een gevaar voor de openbare orde wordt aangenomen als er sprake is van artikel 1F van 

het Vluchtelingenverdrag of van een veroordeling tot een gevangenisstraf waarbij het 
onvoorwaardelijke gedeelte van de straf ten minste één maand bedraagt.  

- Voor de definitieve regeling geldt als contra-indicatie dat de vreemdeling de identiteit niet 
heeft kunnen aantonen. 

- Voor de definitieve regeling is vereist dat de vreemdeling heeft meegewerkt aan zijn 
vertrek. 

- Voor de overgangsregeling geldt dat aan vreemdelingen die één keer een identiteit hebben 
opgegeven waarover twijfel bestaat, eenmalig de gelegenheid wordt geboden om 
gedurende de aanvraagperiode van drie maanden alsnog de juiste identiteitsgegevens naar 
voren te brengen, niet zijnde de identiteit waaraan is getwijfeld. Op deze wijze kan op 
basis van de juiste identiteitsgegevens een vergunning worden verleend. In de overige 
gevallen is identiteitsherstel niet aan de orde. 

- Verder vormt aantoonbaar vertrek buiten de Europese Unie een contra-indicatie. 
- De contra-indicaties worden beoordeeld op het moment van de aanvraag.  
 
6. Wat worden onder gezinsleden verstaan?  
- Onder gezinsleden worden verstaan: ouders, minderjarige broer(s) en/of zus(sen), en/of 

meerderjarige broer(s) en/of zus(sen) die nog onderdeel vormen van het gezin. 
- Indien de feitelijke gezinsband met bovenstaanden is verbroken en de hoofdpersoon 

inmiddels een eigen gezin heeft wordt onder gezinsleden verstaan: de vreemdeling van 
achttien jaar of ouder die een duurzame en exclusieve relatie onderhoudt met de 
hoofdpersoon of die een naar Nederlands recht, waaronder het in Nederland toe te passen 
internationaal privaatrecht, geldig huwelijk of een in Nederland geregistreerd partnerschap 
is aangegaan en het minderjarige kind van wie de hoofdpersoon de biologische en/of 
juridische ouder is en mits er feitelijke invulling aan het gezinsleven wordt gegeven. 

 
7. Komen de kinderen van 1F’ers in aanmerking voor een verblijfsvergunning op 

grond van de regeling? 
- 1F is een contra-indicatie die in het kader van de regeling aan de kinderen van 1F’ers wordt 

tegengeworpen.  
 

8. Hoe lang is de vergunning geldig? 
- De verblijfsvergunning wordt verleend voor de duur van een jaar. 
- Aan vreemdelingen die gedurende één jaar houder zijn geweest van deze 

verblijfsvergunning wordt in beginsel ambtshalve een reguliere vergunning voor de periode 
van vijf jaar verleend. 

 
9. Wanneer worden deze regelingen van kracht? 
- De overgangsregeling wordt één dag na publicatie van de regeling in de Staatscourant van 

kracht. De aanvraag op grond van de overgangsregeling kan tot drie maanden na 
inwerkingtreding van de overgangsregeling bij de IND worden ingediend.  

- Gelet op de benodigde voorbereidingstijd voor de uitvoeringsorganisaties, wordt verwacht 
dat de regeling eind januari 2013 in werking kan treden. 

- De definitieve regeling, die gelijktijdig met de overgangsregeling wordt gepubliceerd, wordt 
eveneens één dag na publicatie in de Staatscourant van kracht.  

- De vreemdelingen die voldoen aan de voorwaarden van de definitieve regeling kunnen 
vanaf dat moment een beroep doen op deze regeling.  

 
10. Waar en wanneer kunnen mensen zich melden? 
- Omdat beide regelingen naar verwachting eind januari 2013 in werking treden, is het eerst 

dan mogelijk om een aanvraag in te dienen. Dat betekent dus dat de vreemdeling nu nog 
géén beroep op deze regeling kan doen. Uiteindelijk is de werkwijze als volgt: de aanvraag 
wordt met gebruikmaking van een vastgesteld formulier, dat op www.ind.nl wordt 
geplaatst, ingediend. Daartoe dient de vreemdeling telefonisch een afspraak te maken met 



de IND. Vervolgens kan hij de aanvraag in persoon, met medeneming van o.m. het 
aanvraagformulier, indienen bij een IND-loket. Daarna zal zijn aanvraag worden 
beoordeeld.  

 
 
 


