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NVVB: CONTROLE OP 'SCHIJNERKENNINGEN' BIJ BURGERZAKEN 

 
Beroepsvereniging NVVB (ambtenaren burgerzaken) waarschuwt gemeenteambtenaren alert te zijn op 
schijnerkenningen. Dat is het erkennen van een kind – al dan niet tegen betaling – met het doel een 
verblijfsvergunning te krijgen voor een van de ouders. Sinds 2017 (het Chavez-arrest) is het aantal 
aanvragen voor een verblijfsvergunning bij Nederlands kind gestegen tot ongeveer driehonderd per 
maand, blijkt uit cijfers van de immigratiedienst IND. 
 
Aanwijzingen voor schijnerkenningen zijn volgens de NVVB bijvoorbeeld dat een vader en moeder niet 
samenwonen, bepaalde gegevens van elkaar niet kennen of dat ze elkaars taal niet spreken. Inmiddels is 
er een Multidisciplinair Team Schijnerkenning actief – een samenwerking tussen politie, justitie, de IND 
en de NVVB – dat poogt ambtenaren alert te maken op dit fenomeen. 
 
Hoe vaak schijnerkenningen voorkomen is niet bekend. De NVVB adviseert gemeenten om de ouders 
een verklaring te laten tekenen bij de erkenning van een kind, dat het doel van de erkenning niet zuiver 
verblijfsrechtelijk is. Als later toch sprake blijkt van een schijnerkenning, kan het OM ouders eventueel 
vervolgen voor valsheid in geschrifte. 
Zie hier 

https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/ambtenaren-speuren-naar-schijnouders-die-babys-erk/
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BASISRECHTEN 

 
Uitkering voor EU-slachtoffers mensenhandel 
Met deze regeling wordt veilig gesteld dat slachtoffers mensenhandel, huiselijk geweld of eergerelateerd 
geweld met de nationaliteit van een EU-land wél recht hebben op voorzieningen tijdens de eerste drie 
maanden van hun verblijf. Dat is een uitkering volgens de Rvb: Regeling Verstrekkingen Bijzondere 
categoriën vreemdelingen. Zie hier. 
 

TOELATINGSBELEID 

 
EHRM: vragen aan NL over Dublin-overdracht gezin met medische problemen aan Italië 
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vraagt aan Nederland of wel voldoende voorzorgen zijn 
getroffen voor de opvang van dit gezin met medische problemen als ze aan Italië worden overgedragen. 
Nederland moet vóór 20 september antwoorden. Deze vraag wijst erop dat het Europees Hof zich 
afvraagt of de opvang in Italië wel geschikt is voor kwetsbare personen (EHRM 46595/19, 6.9.19). 
 
HvJ EU: als EU-partner verblijfsrecht verliest, verliest afhankelijke partner dat ook 
Deze zaak gaat over het verblijfsrecht van de partner van een EU-burger die zich in een ander EU-land 
heeft gevestigd. Deze Portugese man verliest zijn verblijfsrecht in Ierland omdat hij in Portugal een 
gevangenisstraf moet uitzitten. Volgens het Hof van Justitie verliest daarmee de partner ook haar 
verblijfsrecht, als ze tenminste niet intussen zelfstandig verblijfsrecht heeft gekregen. Zie hier. 
 
Rb: recht op verblijf als zelfstandig schoonmaker in NL met Italiaanse status EU-langdurig ingezetene 
Deze man heeft een status gekregen in Italië als EU-langdurig ingezetene. Daarmee mag hij niet in NL 
werken. Hij mag wel een eigen bedrijf oprichten. Hij is als zelfstandig schoonmaker ingeschreven in de 
KvK. Volgens de rechter heeft hij inderdaad een eigen bedrijf en verdient hij voldoende, zodat hij 
verblijfsrecht in NL heeft gekregen. (VK Rb Amsterdam, AWB 19/248, 19/249, 23.8.19) 
  
 

TOEZICHT EN TERUGKEER 

 
SvJ&V: makkelijker grensdetentie voor minderjarige vreemdelingen 
De staatssecretaris heeft de criteria voor grensdetentie voor minderjarigen die voor het eerst in 
aanraking komen met de Vreemdelingenpolitie versoepeld. Zo mogen zij voortaan al in detentie bij het 
eerste contact met de vreemdelingenpolitie, en mogen ze dan vier weken vastgehouden worden. De 
Vreemdelingenpolitie ziet veel minderjarige Albanezen die naar Engeland willen. Zij moeten eerst bevel 
krijgen om het grondgebied te verlaten, voordat ze in detentie kunnen. In die tijd ontsnappen ze vaak. 
De staatssecretaris vindt dat de DT&V meer gelegenheid moet hebben om deze jongeren uit te zetten. 
(kamerbrief 13.9.19) 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-49979.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217542&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13282032
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WAT IS ER TE DOEN? 

 
René Schoonhoven: Ongedocumenteerd en toch naar school 
In dit artikel beschrijft Prof René van Schoonhoven wat de kaders zijn voor ongedocumenteerde 18+ers 
die onderwijs willen volgen. Lees het artikel hier. 
 
Kinderombudsman: recht op medische zorg voor kinderen 
De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar de plicht van de staat om een gehoor-implantaat te 
plaatsen bij een uitgeprocedeerd doof vluchtelingenkind. De Kinderombudsman benadrukt in dit rapport 
dat op grond van het IVRK alle kinderen, gelijke rechten hebben op ontwikkeling, en de hoogst haalbare 
gezondheid en gezondheidszorg. Er mag geen onderscheid gemaakt worden op grond van status Zie hier. 
 
Inaugurele rede Betty de Hart, 20sept 15.45u VU Amsterdam 
De Hart will discuss the legal work on race and mixture of three Dutch legal scolars: L.W.C. van den Berg 
(1845-1927), a colonial legislator who wrote the Mixed Marriages Act for the Dutch East Indies; W.F. 
Wertheim (1907-1998), professor of Colonial Law, who later distanced himself from the Dutch colonial 
system of which he had been part, and H. de Bie (1879-1955) who, as the first children’s judge in 
Rotterdam, worried about Dutch girls and their intimate relationships with Chinese men. See here. 
 
Bijeenkomst De Toekomst van Migratie en Ontwikkeling in Nederland, 24 sept, den Haag  
Deze bijeenkomst is bedoeld om kennis te delen, te inspireren en nieuwe mogelijke richtingen uit te 
werken over de toekomst van migratie en de rol van ontwikkelingssamenwerking. Meer info hier. 
 
 

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://iedereen-aandeslag.nl/wp-content/uploads/2019/09/Ongedocumenteerd-en-toch-naar-school-School-en-Wet-september-2019.pdf
https://www.dekinderombudsman.nl/publicaties/rapport-waar-geen-wil-is-is-geen-weg
https://acmrl.org/?p=1003
https://partos.nl/actueel/agenda/evenement/item/future-of-migration-development/?no_cache=1&cHash=618624dab845dc5840c2062c2c4fb716&utm_source=Partos+Nieuwsbrieflijst&utm_campaign=ae9dcdc96a-Partos_highlights_September_DEF9_8_2016_COPY_01

