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RVS: TOELATING KIND BIJ BIOLOGISCHE VADER ALLEEN BIJ ECHTE ZORGRELATIE 

 
De Raad van State heeft besloten dat een biologisch kind niet zomaar toelating bij de biologische vader 
krijgt, als de ouders niet gehuwd waren. 
De vader moet aantonen dat hij daadwerkelijk met het kind heeft samengewoond of daadwerkelijk voor 
het kind heeft gezorgd. Voorbeelden van zo’n zorgrelatie zijn bijvoorbeeld geldovermakingen, of actief 
meedoen in besluitvorming over zorg en schoolgang zorg. 
Alleen biologisch vaderschap is niet voldoende om het kind naar Nederland te laten komen. 
Zie hier. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:2366
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1. BASISRECHTEN 

 
MvJ&V: wijziging geboorteakte van kinderen die in NL zijn geboren 
Nederland heeft grote moeite om kinderen die in Nederland zijn geboren uit te zetten, als de identiteit 
van de ouders bij nader inzien gewijzigd wordt. Dat gebeurt regelmatig bij ouders met een 
asielachtergrond. Om reisdocumenten voor de uitzetting van de kinderen te krijgen, moet ook de 
geboorteakte van de kinderen gewijzigd worden. Daarvoor heeft de minister een werkwijze opgesteld. 
De Dienst Terugkeer en Vertrek kan het wijzigingsverzoek indienen bij de Burgerlijke Stand in de 
registratie-gemeente. De ambtenaar mag de identiteit zelfstandig wijzigen, of het verzoek naar de 
kantonrechter sturen. Bij een rechterlijke beslissing hebben de ouders drie maanden om in beroep te 
gaan. Anders wordt de nieuwe naam vastgesteld. Zie hier. 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: brieven Kinderbescherming en NIDOS van belang bij asielaanvraag kinderen 
Deze zaak gaat over twee Armeense kinderen die in Nederland zijn achtergebleven nadat hun moeder is 
uitgezet. De Raad voor Kinderbescherming en andere organisaties hebben voorwaarden gesteld aan de 
uitzetting van de kinderen. Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, leidt dit tot een onmenselijke 
situatie in het herkomstland. Daarom vindt de rechter dat de IND beter moet motiveren hoe zij aan deze 
voorwaarden zal voldoen, voordat de kinderen mogen worden uitgezet. Zie hier. 
 
Rb: slechte relatie is geen schijnhuwelijk 
In deze zaak gaat het over een relatie tussen een Nederlandse vrouw en een buitenlandse man. De 
vrouw heeft de IND heel vaak gebeld, soms met de mededeling dat ze is bedrogen door de man en dat ze 
wil scheiden, maar soms ook dat ze het scheidingsverzoek weer intrekt en dat ze zich weer verzoenen. 
De IND besloot de vergunning van de man in te trekken omdat het een schijnhuwelijk zou betreffen. De 
rechter vindt dat de handelswijze van de vrouw niet wijst op een schijnhuwelijk maar op een slecht 
huwelijk. Dat is niet hetzelfde. Zie hier. 
 
Rb: geen duurzaam verblijf partner van EU-burger, want EU-burger verdiende niet genoeg gedurende 5jr 
Deze partner van een EU-burger vraagt na 5 jaar om een status Duurzaam Verblijf. Omdat de EU-burger 
niet elk jaar het minimumloon verdiende, verbleef zij niet gedurende vijf jaar rechtmatig in Nederland, 
vindt de rechter. Daarom komt haar partner ook niet in aanmerking voor een status Duurzaam Verblijf. 
Zie hier. 
 
 

3. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Dokters van de Wereld: De Deur naar Zorg. Het recht op gezondheid en zorg voor ongedocumenteerde 
migranten 
Het rapport geeft een overzicht van het Nederlandse beleid rond zorg aan ongedocumenteerde mensen 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2017/07/04/protocol-identificatie-en-labeling-pil/Protocol+Identificatie+en+Labeling+8.1+%28Definitief%29.pdf
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:8757
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:8276
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:8972
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en de gevolgen hiervan in de praktijk. Dokters van de Wereld roept op tot het waarborgen van een 
adequate levensstandaard en (financiële) toegang tot medisch noodzakelijke zorg, het beter toerusten 
van zorgverleners, het verbeteren van informatievoorziening aan ongedocumenteerden, en structurele 
verandering van het huidige systeem van vreemdelingendetentie. 
https://doktersvandewereld.org/wp-content/uploads/2018/07/Dokter-van-de-Wereld-
Hoofdrapport_Zorgrecht-2018.pdf, juli 2018 
 
IND-Webinar : zoekjaar naar werk na studievisum 
Zie: https://channel.royalcast.com/studyinholland/#!/studyinholland/20180710_1 . Deze staat ook op 
ind.nl onder study/looking for a job after study. Daar is ook een splinternieuw instructiefilmpje voor de 
online aanvraag. 
 
Meldpunt Vreemdelingendetentie: Onderzoek naar onuitzetbaarheid en herhaalde detentie 
Hoewel vreemdelingendetentie bedoeld is om migranten zonder verblijfsrecht uit te zetten, blijkt dat 
niet iedere gedetineerde migrant ook daadwerkelijk uitgezet wordt. Soms wordt een migrant vrijgelaten 
en later opnieuw weer vastgezet in vreemdelingendetentie. Zo belanden deze migranten in een vicieuze 
cirkel van detineren en illegaal verblijf. Lees de volledige scriptie (in het Engels) hier. 
 
Gemeente Amsterdam: geen Afghaanse vluchtelingen meer uitzetten 
Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad heeft er voor gekozen om geen Afghaanse 
vluchtelingen meer uit te zetten. Zie hier 
 
Wereldhuis Amsterdam is gesloten van 30 juli tot 13 augustus 
 

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en 
organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS 
zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen. 
 

https://doktersvandewereld.org/wp-content/uploads/2018/07/Dokter-van-de-Wereld-Hoofdrapport_Zorgrecht-2018.pdf
https://doktersvandewereld.org/wp-content/uploads/2018/07/Dokter-van-de-Wereld-Hoofdrapport_Zorgrecht-2018.pdf
https://channel.royalcast.com/studyinholland/#!/studyinholland/20180710_1
https://meldpuntvreemdelingendetentie.us17.list-manage.com/track/click?u=eb84722b3301a316bdf5b2753&id=307cb118d0&e=aec2e93c57
https://meldpuntvreemdelingendetentie.us17.list-manage.com/track/click?u=eb84722b3301a316bdf5b2753&id=307cb118d0&e=aec2e93c57
https://meldpuntvreemdelingendetentie.us17.list-manage.com/track/click?u=eb84722b3301a316bdf5b2753&id=e2b48d6c03&e=aec2e93c57
http://www.at5.nl/artikelen/184499/stad-wil-afghaanse-vluchtelingen-niet-meer-uitzetten

