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RB: STATUS VOOR VERZORGENDE VADER VAN NLS KIND ZONDER JURIDISCHE BAND 

 
Verzorgende ouders van een Nederlands kind krijgen een status omdat het kind de ouder nodig heeft om 
in Nederland te kunnen blijven. Dat is duidelijk geworden sinds de zaak-Chavez. 
 
Deze zaak gaat over een man die uit het buitenland naar Nederland wil komen omdat hij zorg draagt 
voor een Nederlands kind. Hij is noch de juridische, noch de biologische vader. 
 
De rechter vindt dat de IND de zorgrelatie goed moet onderzoeken. Het criterium volgens het arrest-
Chavez is dat de vader een zorgrelatie heeft die tot gevolg heeft dat het kind met de vader de EU zou 
moeten verlaten als de vader geen vergunning krijgt. Biologisch of juridisch ouderschap kan daarbij van 
belang zijn, maar is niet doorslaggevend. Zie hier. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:11833
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1. BASISRECHTEN 

 
CRvB: bij vertrek naar buitenland neemt recht op kinderbijslag geleidelijk af  
Recht op kinderbijslag bestaat als de hoofdpersoon werkt of woont in Nederland. Deze moeder is 
vertrokken uit Nederland nadat de Kinderbescherming dreigde haar kinderen uit huis te plaatsen. Haar 
man bleef hier achter met andere kinderen. De vraag is wanneer het recht op kinderbijslag stopt. 
De Centrale Raad van Beroep besluit dat hierbij van belang is of het vertrek definitief is. Hoe langer de 
hoofdpersoon weg blijft, hoe meer dit als definitief gezien wordt. In het eerste jaar na vertrek moet de 
Svb aannemelijk maken dat dit vertrek als definitief is bedoeld. Indien iemand na een jaar nog niet is 
teruggekeerd, is het aan diegene om aannemelijk te maken dat er bijzondere omstandigheden zijn die 
maken dat betrokkene toch als ingezetene aangemerkt dient te worden. In dit geval heeft de Svb 
onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het vertrek van de moeder met haar kinderen van meet af aan 
als definitief was bedoeld. De reden van vertrek naar het buitenland duidt niet op een gepland langdurig 
vertrek, een groot deel van het gezin bleef in Nederland en in Nederland had de moeder, met haar gezin, 
de beschikking over een inkomen en een zelfstandige woning. 
Daarom moet de moeder in het eerste jaar na vertrek nog als rechthebbende beschouwd worden. Na 
het eerste jaar is dat niet meer het geval. Zie hier 
 
RvS: terugvorderen toeslagen bij ingetrokken status terecht, want verblijfsregels overtreden 
Als iemand geen vergunning heeft, heeft het hele huishouden geen recht op toeslagen. Tijdens de 
procedure tegen het intrekken van een vergunning blijft het recht op toeslagen wel bestaan. Ook als een 
vergunning met terugwerkende kracht wordt ingetrokken, en de procedure tegen die intrekking pas later 
opgestart kon worden, blijft het recht op toeslagen over de tussenliggende periode bestaan. 
Maar dat is anders wanneer de vergunning wordt ingetrokken vanwege overtreding van de 
verblijfsregels, vindt de Raad van State. De hoofdpersoon in deze zaak had een vergunning als 
zelfstandige. Hij ging in loondienst werken. Daarmee verviel zijn vergunning. De belastingdienst vordert 
terecht de toeslagen terug over de periode waarin de vergunning met terugwerkende kracht werd 
ingetrokken. Zie hier. 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: geen zelfstandig verblijfsrecht nadat relatie na 3,5jr is geëindigd vanwege huiselijk geweld 
Deze Surinaamse is met haar kinderen naar Nederland gekomen omdat zij hier een partner had. De 
relatie is na 3,5 jaar geëindigd vanwege huiselijk geweld. De vrouw procedeert nu over een zelfstandige 
vergunning. Daar heeft ze geen recht op volgens de IND en de rechter. Zij kan veilig terug naar Suriname 
met haar kinderen. Ze is daar opgegroeid en kan haar kinderen daar grootbrengen. Zie hier 
 
Rb: geen zelfstandig verblijfsrecht na 5jr verblijf bij partner want inburgeringsexamen niet gehaald 
De vergunning bij partner van deze vrouw is met terugwerkende kracht ingetrokken. Zij heeft meer dan 5 
jaar rechtmatig verblijf gehad. Ze krijgt toch geen zelfstandige verblijfsvergunning, omdat ze het 
inburgeringsexamen niet heeft gehaald en omdat ze op moment van de aanvraag geen zelfstandig 
verblijfsrecht meer had. Zie hier 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:2756
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:2908
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:11085
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:16690
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RvS: geen status voor kinderen bij legale ouders, want geen paspoort en geen vrijstelling 
Deze kinderen, die in Nederland zijn geboren uit legale ouders, willen een vergunning bij hun ouders 
aanvragen. Daarvoor hebben ze een paspoort nodig. De Armeense ambassade weigert dit te geven, 
maar wil dat niet schriftelijk bevestigen. De Raad van State is het eens met de IND dat er een brief van de 
ambassade nodig om om de kinderen toch zonder paspoort een vergunning te kunnen geven. Zie hier 
 
RvS: vergunning voor moeder van Frans kind, nieuwe partner staat garant voor levensonderhoud 
Een Frans kind heeft verblijfsrecht in Nederland als zijn levensonderhoud is gegarandeerd. Familieleden 
van dit kind, bijvoorbeeld de moeder, krijgen ook een vergunning als ook voor hen het levensonderhoud 
is gegarandeerd. In deze zaak staat de nieuwe partner van de moeder van het Franse kind garant. 
Daarmee krijgt het kind en zijn moeder een vergunning. Zie hier. 
 
WBV 2018/10: permanente status voor slachtoffers mensenhandel bij start vervolging 
In het verleden kregen slachtoffers mensenhandel pas een permanente status als de dader veroordeeld 
werd. Dat verandert. Vanaf 1 oktober krijgen slachtoffers een permanente status zodra het Openbaar 
Ministerie start met vervolging van de dader. Zij staan daardoor sterker tijdens het proces. Zie hier. 
 

3. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Thematic meeting maternal health care for (oa) undocumented migrants, 6dec 17-21u Utrecht 
The aim of this meeting is twofold: 
1.     Network strengthening of stakeholders involved in maternity care for refugees. 
2.     Concrete recommendations and action plan to improve readiness for a next influx. 
Register. 
 
DvdW: Barrieres voor ongedocumenteerden in toegang tot anticonceptie en abortus 
De nota ‘Barrières voor ongedocumenteerden in toegang tot anticonceptie en abortus’ geeft inzicht in 
de knelpunten bij de toegang tot anticonceptie en abortus voor vrouwen zonder verblijfsvergunning. 
Teken de petitie  voor toegang tot anticonceptie voor iedereen. 
 
Website Vluchtelingenwerk voor vluchtelingen 
Op deze site ‘forrefugees’staat informatie in zeven talen, over bv de asielprocedure, gezinshereniging, 
gezondheidszorg, huisvesting en terugkeer. 
 

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. 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:3157
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:3076
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-52887.html
https://docs.google.com/forms/d/1pTnaW3dzxRCiX7kdhULvZFbmxPJJqp60N8Ag_EMMTQ0/viewform?edit_requested=true
https://doktersvandewereld.org/wp-content/uploads/2018/09/DVDW-2018-SRG-NOTA.pdf
https://doktersvandewereld.org/campagnes/ongewenst-zwanger/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/belangrijke-informatie-je-eigen-taal

