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Een verblijfsvergunning op basis van een internationaal 
verdrag tussen de Europese Unie en Turkije 
 
In deze publicatie worden regels uitgelegd die gelden voor vreemdelingen met de Turkse nationaliteit of 
die gezinslid zijn (geweest) van een vreemdeling met de Turkse nationaliteit. Deze regels gelden op 
grond van een internationaal verdrag tussen de Europese Unie en Turkije. Op basis van dit internationale 
verdrag kunt u een verblijfsvergunning aanvragen die u in sommige situaties meer rechten geeft dan uw 
huidige verblijfsvergunning. 
 
Verblijf op grond van het internationale verdrag 
Hieronder staat een aantal vragen. Kunt u de vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan valt u mogelijk onder 
de werking van dit internationale verdrag tussen de Europese Unie en Turkije. 
 
Er kunnen twee situaties van toepassing zijn. 
 
Situatie 1 
• Bent u (onder andere) onderdaan van Turkije?  

Het maakt niet uit of u naast de Turkse nationaliteit in het bezit bent van een andere nationaliteit 
waaronder bijvoorbeeld de Nederlandse. 

• Bent u in het bezit van een verblijfsvergunning waarmee u mag werken in Nederland?  
Als u niet in het bezit bent van een verblijfsvergunning maar toch op een andere wijze rechtmatig in 
Nederland verblijft, is het mogelijk dat u ook in aanmerking komt voor verblijf op grond van dit 
verdrag. 

• Werkt u al meer dan 1 jaar bij dezelfde werkgever? 
• Heeft deze werkgever nog steeds werk voor u? 
 
Kunt u alle vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan valt u mogelijk onder de werking van dit internationale 
verdrag tussen de Europese Unie en Turkije. 
 
Situatie 2 
• Bent u gezinslid van een onderdaan van Turkije? 

Onder gezinslid wordt verstaan, de echtgenoot of geregistreerd partner van de Turkse werknemer 
en hun kinderen of kleinkinderen jonger dan 21 jaar die onder hun zorg vallen. 

• Is deze onderdaan van Turkije in het bezit van een verblijfsvergunning in Nederland? 
Als de Turkse vreemdeling niet in het bezit is van een verblijfsvergunning maar toch op een andere 
wijze rechtmatig in Nederland verblijft, is het mogelijk dat u ook in aanmerking komt voor verblijf 
op grond van dit verdrag. Let op! Dit geldt niet voor Turkse onderdanen met de Nederlandse 
nationaliteit. 

• Werkt deze onderdaan van Turkije in Nederland? 
• Bent u in het bezit van een verblijfsvergunning met het doel om bij deze onderdaan van Turkije te 

verblijven? Dit blijkt uit de tekst op uw verblijfsdocument. 
• Verblijft u met deze verblijfsvergunning langer dan 3 jaar bij deze onderdaan van Turkije? 
 
Kunt u alle vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan valt u mogelijk onder de werking van dit internationale 
verdrag tussen de Europese Unie en Turkije. 
 
Denkt u dat u onder de werking van dit internationale verdrag valt, dan kunt u een aanvraag indienen 
om uw huidige verblijfsvergunning te wijzigen. 
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Geen verblijf op grond van het internationale verdrag zelf maar wel op grond van de Nederlandse 
regelgeving 
De Nederlandse regelgeving kent verschillende verblijfsdoelen op grond waarvan men in Nederland kan 
verblijven. Drie verblijfsdoelen gelden alleen voor onderdanen van Turkije, namelijk: 
 
1. Zoekjaar  

Voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een 
verblijfsvergunning op basis van het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst 
(zoekjaar). 

• U bent minstens 3 jaar getrouwd geweest (u bent nu niet meer getrouwd).  
• Dit huwelijk was met een onderdaan van Turkije of was met een Nederlander die ook de Turkse 

nationaliteit heeft. 
• U hebt minstens 1 jaar direct voorafgaand aan uw scheiding, verblijf bij uw echtgenoot in Nederland 

gehad. 
 
2. Voortgezet verblijf na zoekjaar 

Voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een 
verblijfsvergunning vanwege voortgezet verblijf na zoekjaar. 

• U bent op dit moment in het bezit van een tijdelijke verblijfsvergunning op basis van het zoeken en 
verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (zoekjaar). 

• U hebt binnen 1 jaar na afgifte van deze verblijfsvergunning een arbeidsplaats gevonden. 
Dit geldt niet als u arbeid als zelfstandige verricht. 

• U werkt daar nog minimaal 1 jaar. 
• U beschikt daardoor over voldoende inkomen (zelfstandige en duurzame middelen van bestaan). 
 
3. Driejarenbeleid 

Voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een 
verblijfsvergunning op grond van het driejarenbeleid. 

• U bent onderdaan van Turkije. 
• U bent al langer dan 3 jaar bezig met het aanvragen van een verblijfsvergunning met als 

verblijfsdoel arbeid als zelfstandige. Tijdens deze procedure die nog niet is afgerond hebt u altijd 
rechtmatig verblijf gehad. 

 
U kunt voor dit derde verblijfsdoel geen aanvraag indienen. U moet tijdens de betreffende 
verblijfsprocedure een beroep op het driejarenbeleid doen. Vervolgens wordt door de IND getoetst of u 
voldoet aan de voorwaarden. 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw 
aanvraag, melding of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere 
organisaties of personen als dat nodig is. Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door 
aan andere organisaties. De IND houdt zich daarbij aan de regels die in de privacywetgeving staan. Zo 
moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook rechten. Als u dat vraagt, 
mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen over 
waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op www.ind.nl leest u hoe 
de IND met uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van 
uw rechten. 
 
 
 
 
Aan de inhoud van de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst uit deze uitgave mag 
onder bronvermelding worden gebruikt. 
 
 

 
 

http://www.ind.nl/
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