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1. Inleiding

Vanuit verschillende vreemdelingen-
diensten, de rechterlijke macht en
gemeenten is de vraag naar voren
gekomen, wat de verblijfsstatus is van
een in Nederland geboren kind uit
niet-Nederlandse ouders, vooral als het
een kind betreft, waarvan één van de
ouders in bezit is van een vergunning
tot vestiging of tot Nederland is toege-
laten als vluchteling. Voorheen verkre-
gen deze kinderen van rechtswege de
artikel 10 lid 2-status krachtens de
Vreemdelingenwet (bij geboorte als
beide ouders legaal hier te lande ver-
bleven of anders na één jaar legaal
verblijf), mits het kind feitelijk behoor-
de tot het gezin van deze ouder(s). Na
het vervallen van artikel 10 lid 2 van de
Vreemdelingenwet op 7 januari 1994 is
er voor deze categorie vreemdelingen
niet langer in een bijzondere verblijfs-
regeling voorzien.
Bij de invoering van de nieuwe ver-
blijfsdocumenten in 1994 is bepaald
dat de vergunning tot vestiging van
een ouder niet meer mede geldig kan
worden gemaakt voor minderjarige
kinderen beneden de leeftijd van

twaalf jaar. De vermelding suggereer-
de namelijk ten onrechte dat deze kin-
deren recht zouden hebben op een
vergunning tot vestiging. Om diezelfde
reden wordt het verblijfsdocument van
een tot Nederland toegelaten vluchte-
ling niet geldig gemaakt voor de kin-
deren die in Nederland worden gebo-
ren uit een huwelijk of een relatie.
Dit probleem bestaat overigens slechts
voor bovengenoemde categorieën.
Houders van een (voorwaardelijke) ver-
gunning tot verblijf kunnen via het
indienen van een aanvraag conform
D81 model g Vc hun verblijfsdocument
mede geldig maken voor de inwonen-
de minderjarige kinderen (zie
A4/10.2.1.3 Vc). De kinderen van niet
rechtmatig in Nederland verblijvende
ouders, zullen bij geboorte zelf ook
geen verblijfsstatus krijgen.

2. Verblijfsstatus  

Bij de keuze voor een verblijfsstatus
van de kinderen, die in Nederland wor-
den geboren in het gezin van een
ouder, die in het bezit is van een ver-
gunning tot vestiging of die een tot
Nederland toegelaten vluchteling is,
dient rekening gehouden te worden
met de vroegere situatie (10 lid 2 sta-
tus). Ook mag er geen rechtsongelijk-
heid ontstaan tussen deze kinderen en
kinderen die geboren worden in het
gezin van een ouder die houder is van
een (voorwaardelijke) vergunning tot
verblijf. In hoofdstuk B7/17.1.1.a is
voorts opgenomen dat de in
Nederland geboren kinderen van toe-
gelaten vluchtelingen niet worden
beschouwd als vluchteling en niet in
aanmerking komen voor een afgeleide
vluchtelingenstatus, maar voor een
verblijfsvergunning bij ouder(s) in aan-
merking komen. 
Gelet op al het vorenstaande is het
gerechtvaardigd om kinderen, die in
Nederland worden geboren in het
gezin van een ouder, die in het bezit is
van een vergunning tot verblijf, een
vergunning tot vestiging of die een tot
Nederland toegelaten vluchteling is,
een verblijfstitel te verlenen op grond
van artikel 9 Vw. De ouder dient, ana-
loog aan het artikel 66 lid 3 Vb, binnen

drie dagen na de geboorte van het
kind een aanvraag conform D81 model
h Vc ten behoeve van het kind in te
dienen bij de korpschef der gemeente
waar zij verblijven. Hierop is de leges-
regeling als genoemd in artikel 29a VV
van toepassing. De verblijfstitel is
afhankelijk van aard en zal de beper-
king hebben: ’verblijf bij * (naam
ouder)’. Voorwaarde is dat het kind
feitelijk behoort tot het gezin van deze
ouder. 
Overigens is er sinds de koppeling tus-
sen de Gemeentelijke Basisadmini-
stratie (GBA) en het Vreemdelingen
Administratie Systeem (VAS) een
bestendige praktijk ontstaan. Kinderen
die in Nederland geboren worden in
het gezin van een ouder met een gel-
dige verblijfsstatus en die worden aan-
gegeven bij de Burgerlijke Stand in
Nederland, krijgen door middel van de
koppeling tussen VAS en GBA  adminis-
tratief een verblijfstitel toegekend op
grond van artikel 9 of 9a van de
Vreemdelingenwet, welke afhankelijk
is van de verblijfsstatus van de ouder.
Met deze beleidskeuze wordt deze
bestendige praktijk bevestigd. 

3. Bijzondere categorieën

3.1  Kinderen, die in Nederland wor-
den geboren, maar niet (binnen drie
dagen) zijn aangemeld bij de korps-
chef
Wanneer alsnog voor deze kinderen
een aanvraag conform D81 model g of
h Vc wordt ingediend, dient te worden
vastgesteld of zij vanaf hun geboorte
tot de datum van de aanvraag (altijd)
feitelijk hebben behoord tot het gezin
van de ouder bij wie verblijf wordt
beoogd. Zodra dit is vastgesteld, kan
(nadat leges zijn betaald) ook aan deze
kinderen een verblijfstitel worden ver-
leend op grond van artikel 9 Vw onder
de beperking: ’verblijf bij * (naam
ouder)’.

3.2  Kinderen die in Nederland worden
geboren tijdens de asielprocedure
Indien een kind in Nederland wordt
geboren gedurende de procedure van
de ouder om toelating tot Nederland
als vluchteling, dient de ouder op de
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hiervoor beschreven wijze een aan-
vraag conform D81 model h Vc in te
dienen. Het kind wordt analoog aan
B7/17.1.1.a Vc niet beschouwd als
vluchteling en komt niet in aanmer-
king voor een afgeleide vluchtelingen-
status indien de ouder(s) uiteindelijk
worden toegelaten als vluchteling.

3.3  Kinderen die buiten Nederland
worden geboren
Het verblijfsrecht van kinderen die in
het buitenland worden geboren in het
gezin van niet-Nederlandse ouders,
waarbij ten minste één van de ouders
in het bezit is van een geldige verblijfs-
titel, is in hoofdstuk B 1/5 Vc geregeld. 
Ingeval kinderen in het buitenland
worden geboren uit een huwelijk of
een relatie tussen twee ouders met een
geldige verblijfstitel in Nederland, of
geboren in het buitenland uit een
moeder met een geldige verblijfstitel
en een onbekende vader, kan bij de
aanvraag om een machtiging tot voor-
lopig verblijf worden volstaan met een
toetsing van de juridische en feitelijke
gezinsband.

4.  Verblijfsdocument

Op grond van artikel 54 Vb zijn vreem-
delingen, die de leeftijd van twaalf
jaar nog niet hebben bereikt, vrijge-
steld van de identificatieplicht. Om die
reden worden zij – op de uitzonderin-
gen genoemd in artikel 33 VV na – niet
in bezit gesteld van een zelfstandig
verblijfsdocument. Op grond van arti-
kel 33 onder 4 VV kunnen deze kinde-
ren desgevraagd in aanmerking voor
een eigen verblijfsdocument. Om in
bezit te worden gesteld van zulk een
document, dient er naar het oordeel
van de korpschef een redelijk belang
aanwezig te zijn (bijvoorbeeld een
vakantie in het buitenland). Aangezien
bij de eerste aanmelding (na de
geboorte van het kind) al aan de leges-
regeling is voldaan, kan dit document
zonder legesheffing worden afgege-
ven.

Op grond van artikel 79 Vb dienen kin-
deren, die op grond van artikel 9, 9a of
10 in Nederland verblijven, zich ten-
minste vier weken voordat zij de leef-
tijd van twaalf jaar bereiken te melden
bij de korpschef der gemeente waar zij
verblijven om een vergunning tot ver-
blijf aan te vragen. 

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
J.G. Bos,  plv.
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