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BUITENLANDSE ZAKEN HELPT SLACHTOFFERS HUWELIJKSDWANG EN ACHTERLATING 
  
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken staat slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating bij en zet 
zich in voor een veilige terugkeer naar Nederland. 
 
Het ministerie is 24/7 bereikbaar voor de in het buitenland achtergelaten kinderen en tieners via het 
24/7 BZ noodnummer +31 247 247 247 en via WhatsApp.
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1. BASISRECHTEN 
 
Rb: erkenning door niet-biologische vader blijft in stand 
Deze zaak gaat over een kind wat door een NLse vader is erkend, maar hij is niet de biologische vader. De 
vraag is of het een schijnerkenning is, en of de erkenning ongedaan gemaakt moet worden. Deze situatie 
doet zich vaker voor, omdat een moeder zonder verblijfsrecht legaal wordt als haarkind  Nederlander is. 
In dit geval besluit de rechter dat ongedaanmaken van de erkenning teveel onvoorzienbare negatieve 
gevolgen heeft voor moeder en kind. Daarom mag het kind de NLse nationaliteit houden. (Rb Midden-
Nederland, C/16/461250/FORK 18-879, 17.7.19) 
 

2. TOELATINGSBELEID 
 
RvS: NLerschap na vergunning bij partner terecht ingetrokken, drie kinderen bij andere partner gekregen 
Deze vrouw had een verblijfsvergunning bij haar partner en werd daarna NLer. Nu wil de IND haar NLse 
nationaliteit intrekken omdat ze bij de aanvraag niet gezegd heeft dat ze tijdens de relatie drie kinderen 
kreeg van een andere vader. Die vader heeft de kinderen ook erkend, en ze dragen zijn naam. 
De vraag is of de vrouw verplicht was om dit feit te melden bij de aanvraag van het Nederlanderschap, 
de Raad van State vindt van wel. Zie hier. 
 
Rb: besluit over voogdij door Surinaamse rechtbank in principe geldig in NL 
Deze zaak gaat over een kind waarover de Surinaamse rechtbank de voogdij heeft gegeven aan een 
familielid in NL. Dat kan alleen als het kind in Suriname geen aanvaardbare toekomst heeft. NL wilde 
eerst het kind niet toelaten, maar de NLse rechter vindt dat NL in principe de Surinaamse beslissing moet 
respecteren. (VK Rb Haarlem, AWB 19/1734, 16.7.19) 
 
Rb: Armeens kind met ernstige gedragsproblemen niet terugsturen 
Dit Armeense kind heeft ernstige gedragsproblemen door het voortdurend verhuizen en de onzekere 
leefsituatie. De Universiteit Groningen heeft een gedragsrapportage gemaakt waaruit blijkt dat 
terugkeer naar Armenie zijn ontwikkeling in gevaar brengt. De rechter vindt dat de IND moeder en kind 
daarom niet zomaar mag terugsturen. (Rb Utrecht AWB 19/1590 en AWB 19/1591, 30.7.19) 
 
 

3. WAT IS ER TE DOEN? 
 
Vacatures hulpverlening ongedocumenteerden: in Utrecht en Eindhoven 
In Utrecht bij SNDVU een voor 24u/week, en een voor 16u/week; antwoord voor 29/8. 
In Eindhoven bij Vluchtelingen in de Knel voor 32u/week, antwoord voor 26/8. 
 

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. 
 


