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VERBLIJF BIJ NEDERLANDS KIND 

 
In 2011 besloot het Hof van de Europese Unie in de zaak-Zambrano dat een Nederlands kind recht heeft 
om in Nederland te verblijven. Het kind heeft minstens een verzorgende ouder nodig, die dan ook een 
verblijfsvergunning moet krijgen zodat het kind Nederland niet hoeft te verlaten. 
Al in 2015 werden vragen gesteld aan het Europees Hof hoe omgegaan moet worden met situaties 
waarin de niet-Nederlandse ouder in de praktijk voor het Nederlandse kind zorgt, en de Nederlandse 
ouder zijn verantwoordelijkheid nauwelijks neemt. Mag de Nederlandse ouder dan toch verplicht 
worden om voor het kind te zorgen? 
Op 10 mei 2017 sprak het Hof zich uit: gekeken moet worden naar welke ouder de daadwerkelijke zorg 
voor het kind draagt en in hoeverre het kind afhankelijk is van de niet-Nederlandse ouder. Belangrijk zijn 
het recht op gezinsleven en de belangen van het kind. Bij de beoordeling moet rekening gehouden 
worden met de leeftijd van het kind, zijn lichamelijke en emotionele ontwikkeling, zijn relatie met beide 
ouders en het ontwikkelingsrisico voor het kind als het van de niet-Nederlandse ouder zou worden 
gescheiden. Nederland moet onderzoeken waar de Nederlandse ouder woont en of die ouder 
daadwerkelijk alleen de dagelijkse last voor het kind kan en wil dragen. Bovendien moet gekeken worden 
of er niet al een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat tussen het kind en de niet-Nederlandse 
ouder dat het kind feitelijk zou moeten vertrekken als deze ouder geen verblijfsrecht krijgt. 
Zie hier 
 
 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170048nl.pdf
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1. BASISRECHTEN 

 
CRvB: geen gehuwden-bijstand met terugwerkende kracht bij verblijfsvergunning met terugwerkende 
kracht 
De Nederlandse partner kreeg bijstand naar de norm van een alleenstaande nadat de vergunning van de 
buitenlandse partner was ingetrokken. Later werd de vergunning met terugwerkende kracht weer 
toegekend. Pas maanden later vroeg het stel weer bijstand naar de norm van een gezin. 
De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat bijstand meestal niet met terugwerkende kracht wordt 
verleend, tenzij er sprake is van schulden die gemaakt zijn om in het levensonderhoud te voorzien. In dit 
geval was de zorgverzekering en de huur niet betaald. Dat zijn volgens de Centrale Raad van Beroep geen 
schulden maar betalingsachterstanden. De bijstand naar de norm van een gezin wordt pas uitgekeerd 
vanaf de aanvraagdatum. Zie hier 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: leges aanvraag voor vergunning ‘verblijf en arbeid’ te hoog 
Deze man klaagt dat de legeskosten van €861,-.voor een verblijfsvergunning voor werk te hoog is. 
Volgens de rechtbank heeft het ministerie niet aangetoond dat dit de kosten van behandeling van de 
aanvraag zijn. Daarom besluit de rechtbank dat de legeskosten aan de aanvrager moeten worden 
terugbetaald. (VK Rb Rotterdam, AWB 16/16632, 6.4.17) 
 
Rb: risico eerwraak in Koerdisch Irak 
Deze zaak gaat over een vrouw die gevlucht is voor gedwongen uithuwelijking. Zij vreest voor eerwraak. 
Volgens het ambtsbericht kunnen ‘de Koerdische autoriteiten individuele burgers niet afdoende 
bescherming bieden tegen aan eer gerelateerde kwesties.’ Daarom mag de vrouw niet naar Koerdisch 
Irak worden teruggestuurd. (Rb Groningen, NL16.1780, 17.2.17 
 
Rb: bij asielverzoek moet zorgvuldige afweging op gezinsleven plaatsvinden 
Bij de behandeling van een asielverzoek moet ook gekeken worden of er andere redenen zijn om een 
verblijfsvergunning te geven, onder andere moet gekeken worden naar het gezinsleven. De rechtbank 
vindt dat de IND te weinig rekening heeft gehouden met de Nederlandse partner van deze Oekrainer. 
Geoordeeld moet worden of sprake is van een ‘certain degree of hardship’ voor alle gezinsleden om het 
gezins- en familieleven buiten NL voort te zetten. Die afweging heeft de IND niet gemaakt. (Rb 
Amsterdam 16/22520, 21.4.17) 
 
SvV&J: geen Dublinoverdrachten naar Hongarije 
De staatssecretaris verklaart dat NL geen asielzoekers naar Hongarije overdraagt, omdat een zorgvuldige 
asielprocedure daar niet mogelijk is. Zie hier 
 
Rb: verblijf bij partner voor 20-jarig Chileens meisje wat sinds haar 5de in NL woont 
Deze zaak gaat over een Chileens meisje van 20, wat sinds haar vijfde in NL woont met haar ouders en 
zus. Het hele gezin heeft geen verblijfsvergunning. Zij woont bij haar tante die met haar gezin wel een 
verblijfsvergunning heeft. Eerdere procedures, oa over verblijf bij tante zijn afgewezen. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1578
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1806.html
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Deze procedure gaat over het recht op verblijf bij haar vriend, waarmee ze sinds 4 jaar een relatie heeft 
en bij wie ze in het weekend verblijft. De vriend volgt een opleiding in NL en kan daarom niet mee naar 
Chili. De rechter vindt dat ‘een certain degree of hardship’ meegewogen moet worden bij de vraag of zij 
recht op prive-leven in Nederland heeft. De IND moet haar aanvraag opnieuw beoordelen, gezien de 
bijzondere sociale banden, de medische situatie, de zeer lange verblijfsduur, de sterke banden met 
Nederland en het gebrek aan banden met Chili, het vestigingsrisico van haar gezinsleden. Beroep 
gegrond. Zie hier 
 
RvS: prejudiciele vragen over inburgeringsvereiste bij aanvraag voortgezet verblijf 
De Raad van State vraagt het Hof van de EU of vreemdelingen wel verplicht mogen worden om het 
inburgeringsexamen te halen, als ze een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf willen. Vanwege 
deze vragen zal op vergelijkbare procedures voorlopig niet besloten worden. Zie hier 
 
 

3. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Brillen voor ongedocumenteerden in Rotterdam (17+24mei), 10-15u 
Eyes for the World biedt in samenwerking met Dokters van de Wereld, in een voorlopig eenmalig 
project, in mei gratis oogmetingen aan aan ongedocumenteerde migranten in Rotterdam (Pauluskerk). 
Als blijkt dat mensen een bril nodig hebben, krijgen zij gelijk een bril aangemeten. Er is keuze uit diverse 
modieuze monturen in sterktes van -6 tot +5. Mensen krijgen de bril gratis mee.  
Vanuit Den Haag wordt op 24 mei gratis vervoer naar Rotterdam geregeld, mail voor nadere afspraken 
naar zorgrecht@doktersvandewereld.org. 
 
Mensenrechten en vluchtelingen – wat betekent dat lokaal?, 18 mei  10.00-12.00 uur den Haag 
Hoe dragen activiteiten voor en met vluchtelingen bij aan de versterking van mensenrechten? Wat kan 
onze rol hierin zijn? Wees erbij voor inhoudelijke verdieping, het delen van ervaringen en om te 
netwerken. Locatie: Stadsklooster - Korte Vleerstraat 230 - Den Haag. 
Aanmelden via Welkomhier@justiceandpeace.nl. Geef daarbij ook aan of je gebruik wil maken van de 
aansluitende lunch en of je dieetwensen hebt. 
 
Eritrese vluchteling Luel doodgestoken voor Villa Vrede, Utrecht 
De 18-jarige Eritrese vluchteling Luel Ymesgen Lebasi is afgelopen week in Utrecht doodgestoken. De 
jonge vluchteling was vaste bezoeker van Villa Vrede, een ontmoetingsplek voor uitgeprocedeerde 
asielzoekers in de Utrechtse wijk Hoograven. Vermoedelijk heeft hij ruzie gekregen met een andere 
bezoeker en is voor de deur neergestoken en aan zijn verwondingen overleden. Zie 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://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:2651
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:1252
mailto:zorgrecht@doktersvandewereld.org
mailto:Welkomhier@justiceandpeace.nl
http://www.ad.nl/utrecht/doodgestoken-man-kwam-uit-opvang-asielzoekers~a28db4f7/
http://www.ad.nl/utrecht/inzamelingsactie-voor-doodgestoken-eritrese-vluchteling-luel-18~a6c5ff8b/

