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Mensen zonder verblijfsvergunning ervaren twee obstakels als zij willen trouwen: enerzijds de
documentatie-eis, en anderzijds de schijnhuwelijkencheck.
Het Gerechtshof heeft in juli geoordeeld dat een huwelijk ook toegestaan moet worden als de identiteit
van één van de partners niet voldoende vaststaat omdat hij (of zij) geen identiteitsdocumenten heeft,
zie de uitspraak hier. Overigens was in dit geval de identiteit wel vastgesteld omdat betrokkene eerder
bij de gemeente ingeschreven was, toen hij asielzoeker was.
De schijnhuwelijkencheck gebeurt door de Vreemdelingenpolitie via het M46 formulier. Dit vereiste
blijft bestaan.
Overigens is een huwelijk niet noodzakelijk voor een verblijfsvergunning bij partner.

GERECHTSHOF: RECHT OP TROUWEN

mailto:info@stichtinglos.nl
www.stichtinglos.nl


NIEUWSBRIEF, JAARGANG 3 NR. 21

2

1. BASISRECHTEN

Jeugdwet: jeugdzorg voor ongedocumenteerde kinderen moet apart geregeld worden
Het voorstel voor de nieuwe jeugdwet is aangenomen door de Tweede Kamer en wordt nu
behandeld door de Eerste Kamer. In het wetsvoorstel staat nog steeds dat jeugdzorg voor
kinderen zonder verblijfsvergunning via een Algemene Maatregel van Bestuur geregeld moet
worden. Zie het wetsvoorstel hier.

2. TOELATINGSBELEID

Rechtbank: visum voor inreis Marokkaanse moeder van NLs kind
Volgens de uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet een alleenstaande ouder van een
Nederlands kind een vergunning krijgen. Deze zaak betreft een Marokkaanse moeder van een
Nederlands kind, waarvan de vader in de gevangenis zat. Hij is inmiddels vrijgelaten maar onvindbaar.
De rechtbank besluit dat Nederland de moeder een visum moet geven voor inreis naar Nederland, om
haarzelf en haar kind de kans te geven hier te blijven. (uitspraak)
Overigens besloot de Raad van State dat voor een vergunning bij NLs kind de lagere EU-leges gelden en
dat direkt een vergunning voor 5 jaar gegeven moet worden. (uitspraak)

Raad van State: asielverzoek moet in NL behandeld worden als vluchteling-partner in NL verblijft
Deze zaak betreft een een vrouw wier partner in Nederland verblijft met een reguliere vergunning. Hij
was eerder wel asielzoeker. Vanwege het verdrag van Dublin wat stelt dat het eerste land van
aankomst verantwoordelijk is, dreigt de vrouw naar een ander land verwezen te worden voor de
behandeling van haar asielverzoek. De Raad van State besluit dat Nederland toch verantwoordelijk is,
indien de relatie bewezen is. Dat is hier niet het geval. (uitspraak)

UNHCR: Somaliërs zonder netwerk in Mogadishu kunnen niet terug
De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties schrijft in een brief aan een
Deense advocaat dat Somaliërs alleen in Mogadishu kunnen verblijven als verwacht kan worden dat ze
steun kunnen krijgen van familie en/of van hun clan. Daarnaast zal per individu bekeken moet worden
of zij veilig in Mogadishu kunnen verblijven. Zo lopen sowieso politici, journalisten, zakenmensen en
clan-oudsten een verhoogd gevaar in Mogadishu. Lees de volledige brief van de UNHCR, 25.9.13

Raad van State over verblijf bij afhankelijke Nederlandse partner
Deze zaak gaat over een Nederlandse man die afhankelijk is van zijn ongedocumenteerde partner. De
zaak lijkt op de Zambrano-zaak, waarbij het Europese Hof van Justitie besloot dat een
ongedocumenteerde ouder van een NLs kind een vergunning moet krijgen. De Raad van State vindt nu
dat de IND beter moet argumenteren waarom dezelfde argumenten niet gelden bij een aanvraag
vergunning bij een afhankelijke partner. (ABRvS, 201112816/1/V2, 26.8.13)

Kinderpardon: toepassing criteria 'in beeld van de rijksoverheid' en 'asielverleden'
Inmiddels ontvangen we de eerste uitspraken van de rechtbanken over de toepassing van de criteria
voor het kinderpardon. In één uitspraak vraagt de rechtbank zich af wat bedoeld wordt met de eis om
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niet langer dan drie maanden uit beeld van de rijksoverheid te zijn: is het voldoende om een
procedure te hebben lopen? En mag je wel meermalen kort uit beeld zijn geweest? (uitspraak)
In een andere uitspraak vraagt de rechter zich af waarom de regeling alleen geldt voor kinderen van
ouders met een asielverleden. Dit zou wel eens in strijd kunnen zijn met het verbod op discriminatie.
De rechter verwijst de zaak door (Rb Amsterdam 13/20728, 3.10.13)

3. CONTROLE EN TERUGKEER

Tweede Kamer: aangenomen motie over 'illegalenquota'
Parlementslid Voordewind van de ChristenUnie diende een motie in over het afschaffen van
de 'illegalenquota', waarbij de politie opgedragen wordt 4.000 ongedocumenteerde
migranten per jaar op te sporen. De motie werd aangenomen (motie)

4. WAT IS ER TE DOEN?

TWEEDE KAMER: Overleg Mensenhandel en prostitutie, 31 oktober  15:00 -19:00 uur
In deze vergadering komen onder andere de Negende rapportage van de Nationaal Rapporteur
Mensenhandel, de opvangproblematiek en de inzet van de KMar aan de orde.

Rally domestic workers in the Netherlands, 2 November 12:00 in Museumplein, Amsterdam.
The purpose of the rally is to demand for the ratification of ILO Convention - 189 by the Dutch
government. In the light of this, we would like to invite you to support and join us in this historic event
of domestic workers'struggle for recognition of their rights in the Netherlands.
There will be a free transportation bus provided by the FNV for people of Den Haag who will come to
this rally. Just kindly inform us until Tuesday (October 29) through: bagumbayan_1896@yahoo.com.

HERINNERING: Werkdag vluchtelingen Raad van kerken, 2 november 10-15.30u Amersfoort
De werkdag staat in het teken van actuele ontwikkelingen in het vreemdelingenbeleid en de
activiteiten vanuit de kerken. Thema’s als vreemdelingendetentie, hulp en (alternatieve)
opvangmogelijkheden, en de uitgangspunten van de Nederlandse overheid komen aan de orde.
Toegang gratis, opgave gewenst via tel. 033- 4633844 of via rvk@raadvankerken.nl;

GEANULEERD: Presentatie onderzoek 'Onzichtbare Kinderen in Utrecht' 10dec 15-17u, Utrecht

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.
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