
Pagina 1 van 7  

 

Werkinstructie SUA Openbaar 

Aan Directeuren IND 
cc DDMB 
Van Directeur-Generaal IND 

 
Nummer & Titel WI 2022/16 Beoordeling van aanvragen van kinderen met 

een kinderbeschermingsmaatregel 
 

Kenmerk (digijust) 
Hoofdtaak Asiel/Regulier 

 

Relatie met B8/13 Vc en B9/16 Vc 
 

Publicatiedatum 27-07-2022 
 

Geldig vanaf 27-07-2022 
Geldig tot en met 27-07-2023  

Bijlage(n)  1 Oude Interne besliskader KB-maatregel 

 

Disclaimer 
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gebruikt werkinstructies om een breder onderwerp toe te lichten voor medewerkers van de IND 
ter ondersteuning van hun werkzaamheden en met als doel om het beleid op een correcte en eenduidige wijze uit te voeren. Deze 
instructies zijn nadrukkelijk géén beleidsregels, maar procedurele instructies en zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van de bepalingen 
in de Vreemdelingencirculaire 2000 of de Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om 
in een individueel geval maatwerk te leveren en van een instructie af te wijken. 

 
 
 
 

1. Inleiding 
 

Er is met ingang van 1 oktober 2019 een beleidskader ‘Minderjarige vreemdelingen met een 
kinderbeschermingsmaatregel (hierna KBM)’ opgenomen in de paragrafen B8/13 Vc en 
B9/16 Vreemdelingencirculaire (hierna Vc). Deze werkinstructie is een update van IB 
2020/14 die met publicatie van deze werkinstructie komt te vervallen. 

 
In deze werkinstructie wordt een nadere toelichting gegeven op het beleid zoals neergelegd 
in B8/13 en B9/16 van de Vc per 1 oktober 2019. 

 
Het oude besliskader, dat nog steeds geldt voor verlengingsaanvragen van 
verblijfsvergunningen die onder het tot 1 mei 2019 geldend recht zijn verleend en voor 
aanvragen om wijziging van de beperking in humanitair niet-tijdelijk van vreemdelingen die 
drie jaar in het bezit zijn geweest van een vvr humanitair tijdelijk wegens een KBM op grond 
van het tot 1 mei 2019 geldende recht, is als bijlage 1 bijgevoegd. 

Met ingang van 1 oktober 2019 is de juridische grondslag voor het verlenen van 
verblijfsvergunningen humanitair tijdelijk en verblijfsvergunningen humanitair niet-tijdelijk 
aan minderjarige vreemdelingen met een KBM vastgelegd in het Vreemdelingenbesluit en in 
het Voorschrift Vreemdelingen. De verblijfsvergunning humanitair tijdelijk wordt verleend op 
grond van artikel 3.48, tweede lid, aanhef en onder b, Vb en artikel 3.24aa, eerste lid, 
aanhef en onder f, VV. De verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk wordt verleend op 
grond van artikel 3.51, derde lid, Vb en artikel 3.24aa, tweede lid, aanhef en onder j, VV. 

De verblijfsvergunning wordt, behalve op aanvraag, ook ambtshalve verleend als uit het 
dossier blijkt dat aan alle voorwaarden wordt voldaan (artikel 3.6b Vb). 
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In deze Werkinstructie kun je lezen op welke wijze aanvragen van kinderen met een KBM 
vanaf 1 oktober 2019 moeten worden behandeld. Ook wordt uitgelegd hoe je moet handelen 
als er een beroep wordt gedaan op het KBM beleid in het kader van de ambtshalve toets. 

 
Tevens worden de respectievelijke rollen van de IND contactpersoon ‘Belang van het Kind’ en 
de beslisser nader toegelicht, niet alleen bij de behandeling van zaken van minderjarige 
vreemdelingen, waarin een KBM reeds is opgelegd, maar ook in zaken van minderjarige 
vreemdelingen, waarin een KBM mogelijk gaat worden opgelegd. Ook wordt het 
overdraagbaarheidscriterium in het nieuwe beleidskader nader toegelicht en hoe moet 
worden gehandeld in geval van samenloop met een andere verblijfsprocedure. Het nieuwe 
beleidskader is op een aantal punten gelijk gebleven aan het oude besliskader. Hierop wordt 
ook ingegaan. 

Tenslotte wordt erop gewezen dat het nieuwe beleidskader niet alle zaken regelt, waarin een 
KBM speelt. Zo vooronderstelt het beleid inzake ondertoezichtstelling dat het onder toezicht 
gestelde kind en zijn ouders geen rechtmatig verblijf hebben. 

 
Voor casusposities waarin een KBM speelt, die niet worden geregeld in het beleid inzake 
kinderen met een KBM (B8/13 en B9/16 Vc), wordt verwezen naar WI 2020/16 (richtlijnen 
voor de toepassing van artikel 8 EVRM), waarin 3 voorbeeldcasus zijn opgenomen om deze 
casusposities te ondervangen: 

Voorbeeldcasus 6a: Kind heeft verblijfsvergunning wegens gezagsbeëindiging (B9/16.2 Vc), 
ouders hebben geen rechtmatig verblijf (paragraaf 8.3 WI 2020/16) 

 
Voorbeeldcasus 6b: Onder toezicht gesteld kind met de Nederlandse nationaliteit of een 
verblijfsvergunning anders dan bedoeld in B8/13, ouders hebben geen rechtmatig verblijf 
(paragraaf 8.3 WI 2020/16) 

 
Voorbeeldcasus 6c: Ouders zijn Nederlander of hebben een verblijfsvergunning, kind is onder 
toezicht gesteld en heeft geen rechtmatig verblijf (paragraaf 8.3 WI 2020/16) 

 
 

2. Handelwijze 
 

2a. Overgangsregeling 
 

Voor onderstaande categorieën aanvragen van kinderen met een KBM geldt niet het 
beleidskader, dat per 1 oktober 2019 is getreden, maar het oude besliskader (zie bijlage 1): 

 
1) Aanvragen om verlenging van verblijfsvergunningen die zijn verleend onder het tot 

1 mei 2019 geldende recht worden beslist conform het tot 1 mei 2019 geldende 
recht (het oude besliskader voor kinderen met een KBM)1. Dit geldt dus ook voor 
aanvragen om verlenging van de hiervoor genoemde verblijfsvergunningen 
die zijn ingediend op of na 1 mei 2019. 

2) Aanvragen om wijziging van de beperking in humanitair niet-tijdelijk door 
vreemdelingen die drie jaar in het bezit zijn geweest van een vvr humanitair tijdelijk 
wegens een KBM op grond van het oude besliskader. 
Deze aanvragen worden beslist conform het tot 1 mei 2019 geldende recht (het oude 
besliskader voor kinderen met een KBM), ongeacht datum van indiening. 

 
 

1 Zie Besluit van 8 april 2019 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, in verband met de aanpassing van enkele regels 
voor de beoordeling van verblijfsaanvragen. 
Als uitgangspunt is genomen dat verleende vergunningen op grond van de artikelen 3.4, derde lid, (de discretionaire 
bevoegdheid), 3.48, tweede lid, onderdeel b, en artikel 3.51, eerste lid, onderdeel k, van het Vb 2000, zoals die bepalingen 
luidden voor de inwerkingtreding van dit besluit, worden geëerbiedigd. Dit wordt geregeld in artikel II, tweede lid. Hierdoor zal 
de materiële rechtspositie van vreemdelingen die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit in het bezit zijn van een 
dergelijke verblijfsvergunning niet verslechteren. Hieruit volgt tevens dat de geldigheidsduur van een dergelijke vergunning kan 
worden verlengd en dat een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd niet wordt afgewezen omdat de grond 
voor verlening is komen te vervallen. 
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Overgangsregeling en de inherente afwijkingsbevoegdheid 
In de volgende situatie moet contact worden opgenomen met de portefeuillehouder KBM van 
SUA: 
De vreemdeling is in het bezit (geweest) van een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk 
wegens een KBM op grond van het oude besliskader. De geldigheidsduur van deze 
vergunning kan niet meer worden verlengd, omdat de vreemdeling niet meer onder toezicht 
is gesteld (de rechter heeft de ondertoezichtstelling niet verlengd of de vreemdeling is 
meerderjarig geworden). De vreemdeling heeft geen drie jaar een verblijfsvergunning op 
grond van het oude besliskader gehad, waardoor hij niet in aanmerking kan komen voor een 
verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk op grond van het oude besliskader, maar hij is 
wél ten minste gedurende één jaar in het bezit geweest van de eerdergenoemde 
verblijfsvergunning. 

Bezien moet worden of in een dergelijke situatie het niet voldoen aan de overgangsregeling 
in combinatie met bijzondere omstandigheden die zich in die zaak hebben voorgedaan leidt 
tot de conclusie dat de inherente afwijkingsbevoegdheid moet worden toegepast. 

 
3b. Ambtshalve toets 

 
Zoals hierboven is aangegeven, heeft de IND de bevoegdheid om ambtshalve een 
verblijfsvergunning wegens een KBM te verlenen op grond van artikel 3.6b Vc. 

 
De ABRvS heeft bepaald (zie uitspraak 202100279/1/V1 - Raad van State) dat de 
staatssecretaris de bevoegdheid en niet de plicht heeft om krachtens artikel 3.6b ambtshalve 
een verblijfsvergunning te verlenen, maar dat dit niet wegneemt dat de staatssecretaris 
deugdelijk moet motiveren waarom hij geen gebruik van die bevoegdheid maakt. 

Dit betekent voor de behandeling van KBM zaken het volgende: 
 

Er staat geen procedure bij de IND (meer) open. 
 

Betrokkene doet een beroep op het beleid KBM. In dat geval wijs je erop dat de betrokken 
vreemdeling een aanvraag moet indienen2. 

 
Er staat een andere procedure open bij de IND 

 
Als de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor het andere 
verblijfsdoel en betrokkene heeft in de besluitvormingsfase bij de IND een beroep gedaan op 
het beleid KBM, dan moet je doortoetsen aan het beleid KBM. Als niet alle benodigde stukken 
zijn overgelegd, dan bied je daarvoor herstel verzuim. Voldoet de betrokken vreemdeling aan 
de voorwaarden van het KBM beleid, dan willig je in, anders wijs je af. 

 
Let op: In een OTS zaak kun je in een asielprocedure niet doortoetsen aan het OTS beleid, 
als de DT&V hiervoor een onderzoek naar de overdraagbaarheid van de KBM aan de 
autoriteiten van het land van herkomst zou moeten doen. Er kan immers geen contact 
worden opgenomen met de autoriteiten van het land van herkomst voordat de beslissing op 
de asielaanvraag is bekend gemaakt. In dat geval moet de vreemdeling een separate 
aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk wegens een KBM 
indienen. 

 
3c. Overdraagbaarheidscriterium in het nieuwe beleidskader 
In het nieuwe beleidskader speelt het overdraagbaarheidscriterium een belangrijke rol. 
De DT&V brengt advies uit over de overdraagbaarheid van de KBM aan het land van 
herkomst van de onder toezicht gestelde vreemdeling of aan een ander land waarvan kan 
worden aangenomen dat er toegang wordt verleend. 

 
 

 

2 Als er beroep op het beleid KBM wordt gedaan, terwijl de besluitvormingsfase bij de IND ten aanzien van het andere 
verblijfsdoel reeds is afgerond, dan is het niet logisch om nog een ambtshalve toets te doen. Dit zou ook de beroepsprocedure 
kunnen vertragen. 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/%40128471/202100279-1-v1/
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Alléén in de volgende gevallen kan de IND beslismedewerker de aanvraag van een onder 
toezicht gestelde vreemdeling afwijzen zonder advies van de DT&V: 

 

- de ondertoezichtstelling is door de kinderrechter voor korter dan één jaar opgelegd; of 
NB. Zaken, waarin de Raad voor de Kinderbescherming om een ondertoezichtstelling 
voor één jaar heeft verzocht en de kinderrechter de ondertoezichtstelling voor zes 
maanden heeft opgelegd en voor de overige zes maanden heeft aangehouden, moeten 
worden voorgelegd aan de portefeuillehouder OTS van SUA. 

- de minderjarige vreemdeling kan worden overgedragen op grond van de 
Dublinverordening; of 

- de minderjarige vreemdeling geniet internationale bescherming (een asielstatus) in een 
andere EU-lidstaat. 

 
In de overige gevallen waarin een ondertoezichtstelling is opgelegd, moet de DT&V om 
advies worden verzocht. De DT&V zal ten behoeve van dit verzoek onderzoek doen of de 
geïndiceerde hulpverlening, naar lokale maatstaven, inclusief het benodigde toezicht hierop, 
aanwezig is in het herkomstland van de onder toezicht gestelde minderjarige vreemdeling of 
een ander land waarvan kan worden aangenomen dat er toegang wordt verleend. 

 
Bij de beslissing op de aanvraag volgt de IND beslismedewerker het advies van de DT&V. 

 
Pas in de vertrekfase komt de vraag aan de orde of de overdracht ook daadwerkelijk kan 
plaatsvinden. Als de feitelijke overdracht niet kan worden gerealiseerd, dan zal de DT&V 
alsnog het advies uitbrengen dat de KBM niet kan worden overgedragen. In dat geval kan 
het kind alsnog in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning wegens de KBM als 
verder aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

 
De KBM ‘gezagsbeëindiging’ ( B9/16.2 Vc) wordt als permanent niet overdraagbaar 
beschouwd. 

 

3d. Werkwijze IND bij opvragen advies DT&V Er moet een advies worden opgevraagd 
bij de DT&V. De beslismedewerker neemt niet zelf contact op met de DT&V, maar neemt 
hiervoor contact op met een van de contactpersonen ‘Belang van het Kind’ of stuurt een e- 
mail aan de mailbox van de contactpersonen ‘Belang van het Kind’. 

 
Mailbox : [interne email] 

 
Naam Telefoon E-mail 

[naam] [telefoon] [interne email] 

[naam] [telefoon] [interne email] 

[naam] [telefoon] [interne email] 

[naam] [telefoon] [interne email] 

 

De contactpersoon Belang van het Kind stuurt een e-mail aan de DT&V [interne email]. Om 
een advies te kunnen uitbrengen moet de DT&V kunnen beschikken over het 
overdrachtsdossier van de minderjarige vreemdeling. Als blijkt dat de DT&V nog niet beschikt 
over het overdrachtsdossier van de minderjarige vreemdeling, dan maakt de 
beslismedewerker, op verzoek van de contactpersoon Belang van het Kind, een 
overdrachtsdossier aan. Zie A3.6 van de [interne link]. 
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Het dossier wordt vervolgens digitaal naar de DT&V gestuurd. Bij de DT&V wordt dan 
automatisch een vertrekprocedure aangemaakt. 

 
In overleg met de contactpersoon ‘Belang van het kind’ verlengt de beslismedewerker zo 
nodig de beslistermijn met ten hoogste zes maanden op grond van artikel 25, tweede lid, Vw 
in verband met het onderzoek van de DT&V naar de overdraagbaarheid van de 
ondertoezichtstelling. 

 
3e. Werkwijze na ontvangst advies DT&V 
Besloten is om niet voorafgaande aan de beslissing de vreemdeling of diens gemachtigde in 
de gelegenheid te stellen om te reageren op het DT&V advies. 

Het DT&V advies wordt meegezonden met de beslissing. 
 

4. Ongewijzigd beleid 
Op een aantal punten is het nieuwe beleidskader ten opzichte van het oude besliskader niet 
gewijzigd. 

 
4a Aanvraag 
Verblijfsvergunningen wegens een KBM kunnen zowel op aanvraag als ambtshalve op grond 
van 3.6b Vb worden verleend. 

 
Als er een aanvraag vvr humanitair tijdelijk of een aanvraag humanitair niet-tijdelijk wegens 
een KBM is ingediend, moet deze zijn ingediend door de wettelijk vertegenwoordiger. 

 
Bij ondertoezichtstelling is de wettelijk vertegenwoordiger de ouder die het gezag heeft over 
het kind. De kinderrechter kan echter, als hij naast het opleggen van een 
ondertoezichtstelling ook een machtiging tot uithuisplaatsing verleent3 op verzoek bepalen 
dat het gezag gedeeltelijk wordt uitgeoefend door de gecertificeerde instelling die het 
toezicht uitoefent. Het gezag kan gedeeltelijk worden overgedragen, waar het gaat om de 
aanmelding bij een onderwijsinstelling, het in specifieke gevallen toestemming geven voor 
een medische behandeling en het indienen van een aanvraag om verlening van een 
verblijfsvergunning (artikel 1:265e BW). Als uit de uitspraak van de kinderrechter blijkt dat 
het gezag voor wat betreft het indienen van een verblijfsaanvraag is overgedragen aan de 
gecertificeerde instelling, dan moet de gecertificeerde instelling dus de verblijfsaanvraag 
voor het kind indienen. 

Bij gezagsbeëindiging4 heeft de rechter een voogd benoemd. De voogd is dan de wettelijk 
vertegenwoordiger van het kind. 

4b. Geen ander verblijfskader van toepassing 
Een minderjarige vreemdeling met een KBM kan alleen in aanmerking komen voor een 
verblijfsvergunning op grond van het beleidskader minderjarige vreemdeling met een 
kinderbeschermingsmatregel neergelegd in B8/13 Vc en B9/16 Vc, als hij niet in aanmerking 
komt voor een verblijfsvergunning op andere gronden. 

 
Als bijvoorbeeld blijkt dat een onder toezicht gesteld kind in aanmerking kan komen voor 
zelfstandig verblijfsrecht op grond van 3.50 Vb, dan is een verblijfsvergunning op grond van 
B8/13 Vc niet aan de orde. 

 
Samenloop 

 
 
 

 

3 De rechter kan ook na het verlenen van een machtiging uithuisplaatsing op verzoek bepalen dat het gezag gedeeltelijk wordt 
uitgeoefend door de gecertificeerde instelling die het toezicht uitoefent. 
4 Voogdij wegens gezagsbeëindiging moet worden onderscheiden van (tijdelijke) voogdij wegens een gezagsvacuüm. In het 
laatste geval verkeren de ouders die het gezag uitoefenen al dan niet tijdelijk in de onmogelijkheid het gezag uit te oefenen of is 
de verblijfplaats van de ouders onbekend (artikel 1:253r, eerste lid, BW). De rechter benoemt een (tijdelijk) voogd. Het gezag 
wordt geschorst (zie artikel 1:253r, tweede lid, BW). Het beleid als bedoeld in B9/16.2 Vc is NIET bedoeld voor situaties, waarin 

sprake is van (tijdelijke) voogdij wegens een gezagsvacuüm. 
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Uitgangspunt is: Als er een aanvraag wegens KBM wordt ingediend en er loopt een procedure 
bij de IND voor een ander verblijfsdoel (er staat een asielaanvraag, een 1a aanvraag voor 
een regulier verblijfsdoel of een bezwaarschrift voor een regulier verblijfsdoel open), dan 
neem je eerst een beslissing op de aanvraag of het bezwaarschrift voor het andere 
verblijfsdoel. Als de openstaande aanvraag of het bezwaarschrift voor het andere 
verblijfsdoel wordt afgewezen, dan wordt voldaan aan de voorwaarde in het KBM beleid dat 
de minderjarige vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning op enige 
andere grond dan in deze paragraaf genoemd. Dit wordt niet pas aangenomen als het besluit 
onherroepelijk is geworden. 
De KBM aanvraag kan niet worden afgewezen omdat er nog geen beslissing op de aanvraag 
of bezwaarschrift voor het andere verblijfsdoel is genomen (en de vreemdeling dus mogelijk 
in aanmerking komt voor het andere verblijfsdoel), want zo staat het niet in het beleid. Als 
op de openstaande aanvraag of het bezwaarschrift voor het andere verblijfsdoel nog niet kan 
worden beslist, moet contact worden opgenomen met een contactpersoon Belang van het 
Kind. 

 
4c. Géén intrekking verblijfsvergunning gezinshereniging wegens 
ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing 

 
De verblijfsvergunning in het kader van gezinshereniging wordt niet ingetrokken als een 
kind, nadat het in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning voor gezinshereniging, 
onder toezicht wordt gesteld en uit huis wordt geplaatst. Dit staat ook verlenging van de 
geldigheidsduur van de vergunning niet in de weg. 
Er hoeft in dat geval geen aanvraag wijziging beperking ‘humanitair tijdelijk’ te worden 
ingediend. Bij een ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing gaat de IND er immers vanuit 
dat de uithuisplaatsing slechts tijdelijk is en er wordt gewerkt aan de terugkeer van het 
onder toezicht gestelde kind in de oorspronkelijke gezinssituatie. 

 

4d. Geen overdracht op grond van Dublin of internationale bescherming in een 
andere EU-lidstaat 

 
Algemeen 
Minderjarige vreemdelingen met een OTS komen niet in aanmerking voor een 
verblijfsvergunning wegens vorenbedoelde KBM als zij kunnen worden overgedragen op 
grond van de Dublinverordening dan wel als zij internationale bescherming genieten in een 
andere EU-lidstaat. 

 
Daarom moet de beslismedewerker in INDIGO controleren of er sprake is van een 
asielprocedure, waarin is/wordt vastgesteld dat een andere lidstaat op grond van de 
Dublinverordening verantwoordelijk is voor de vreemdeling en zijn of haar asielaanvraag dan 
wel of de vreemdeling internationale bescherming geniet in een andere EU-lidstaat. 

 
Dublin 
Onder toezicht gestelde minderjarige vreemdelingen die kunnen worden overgedragen op 
grond van de Dublinverordening komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning 
wegens een KBM. Aanvragen van hier bedoelde minderjarige vreemdelingen kunnen worden 
afgewezen zonder dat advies aan de DT&V hoeft te worden gevraagd. 

 
Hierbij is van belang dat op grond van het interstatelijk vertrouwensbeginsel ervan mag 
worden uitgegaan dat de lidstaten hun internationale verplichtingen nakomen (zie nummers 
3 en 39 van de preambule van de Dublinverordening. De Dublin-lidstaten zijn, evenals 
Nederland, partij bij Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 
betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in 
huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid en het Haags 
Kinderbeschermingsverdrag 1996, hetgeen betekent dat de minderjarige kan worden 
overgedragen aan een andere lidstaat. Nederland mag er immers vanuit gaan dat de andere 
lidstaat zijn verplichtingen nakomt en ervoor zorgt dat het kind de zorg krijgt die het nodig 
heeft gelet op zijn/haar kwetsbare positie. 

 
 

Internationale bescherming 
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Onder toezicht gestelde minderjarigen die internationale bescherming genieten in een andere 
EU-lidstaat komen eveneens niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning wegens een 
OTS. Aanvragen van vorenbedoelde minderjarige vreemdelingen kunnen worden afgewezen 
zonder dat advies aan de DT&V hoeft te worden gevraagd. 

 
Hierbij is van belang dat ook in dat geval op grond van het interstatelijk vertrouwensbeginsel 
ervan mag worden uitgegaan dat de EU-lidstaten hun internationale verplichtingen nakomen. 
De EU-lidstaten zijn, evenals Nederland, partij bij Verordening (EG) nr. 2201/2003 en het 
Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996, hetgeen betekent dat de minderjarige kan 
vertrekken naar de andere lidstaat. Nederland mag er immers vanuit gaan dat de andere 
lidstaat zijn verplichtingen nakomt en ervoor zorgt dat het kind de zorg krijgt die het nodig 
heeft gelet op zijn/haar kwetsbare positie. 

 
4e. Openbare orde en paspoortvereiste 
Het openbare ordebeleid is in het nieuwe beleidskader onverkort van toepassing. Ten 
overvloede wordt nog opgemerkt dat artikel 3.51, zesde lid,Vb van toepassing is op 
aanvragen om een verblijfsvergunning niet-tijdelijk humanitair. Hier is opgenomen dat de 
artikelen 3.77 en 3.78 Vb niet van toepassing zijn en dat de artikelen 3.86 en 3.87 Vb van 
overeenkomstige toepassing zijn voor verlening van een verblijfsvergunning. 

 
Er moet een geldig nationaal paspoort van het kind zijn overgelegd, tenzij een van de voor 
reguliere verblijfsaanvragen geldende vrijstellingsgronden van toepassing is, waaronder 3.72 
Vb ( het kind is vrijgesteld van het paspoortvereiste als is aangetoond dat het kind vanwege 
de regering van het land waarvan het onderdaan is niet (meer) in het bezit kan worden 
gesteld van een geldig document voor grensoverschrijding). Wel moet in het laatste geval op 
andere wijze voldoende inzicht zijn verschaft in de identiteit en nationaliteit van het kind 
(artikel 3.102, tweede lid, Vb). 

 
Als de minderjarige vreemdeling naast een lopende asielprocedure, een KBM aanvraag heeft 
ingediend (samenloop), dan hoeft hij in het kader van zijn asielaanvraag geen geldig 
nationaal paspoort te overleggen, maar is hij in het kader van zijn reguliere procedure (KBM 
aanvraag) niet vrijgesteld van het paspoortvereiste, omdat hij een lopende asielprocedure 
heeft. Het is de immers keuze van de vreemdeling om naast een lopende asielprocedure een 
reguliere procedure ( KBM aanvraag) te starten. Uiteraard zijn de voor reguliere aanvragen 
geldende vrijstellingsgronden wel van toepassing. 

Als de vreemdeling niet aan het paspoortvereiste voldoet, wordt deze afwijzingsgrond 
opgenomen in het besluit maar wordt voor de volledigheid doorgetoetst aan de overige 
inhoudelijke voorwaarden voor vergunningverlening, omdat de mogelijkheid bestaat dat er 
gedurende de procedure alsnog een paspoort of bewijsmiddelen die leiden tot 
ontheffing/tijdelijke vrijstelling worden overgelegd. 

Tot slot bestaat de mogelijkheid om het paspoortvereiste tijdelijk niet tegen te werpen. Van 
deze mogelijkheid wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt, bijvoorbeeld als 
een vreemdeling aantoont dat hij tijdelijk niet in het bezit kan worden gesteld van een geldig 
paspoort omdat de ambassades tijdelijk zijn gesloten en in het land van herkomst oorlog is. 

5. Zaken waarin mogelijk een KBM gaat worden opgelegd. 
De Raad voor de Kinderbescherming zoekt al in een vroeg stadium contact met de IND en de 
DT&V als deze te maken krijgt met een zaak van een minderjarige vreemdeling waarin 
mogelijk een KBM gaat spelen. De contactpersoon ‘Belang van het Kind’ is het 
aanspreekpunt voor de Raad voor de Kinderbescherming en de DT&V. 

 
Als de zaak waarin mogelijk een KBM gaat spelen bij de IND bekend is en er sprake is van 
een asielaanvraag of een reguliere aanvraag waarop nog niet is beslist, dan zal de 
contactpersoon ‘Belang van het kind’ contact opnemen met een beslismedewerker en vragen 
om op de aanvraag met voorrang te beslissen. Als de reguliere of asielaanvraag wordt 
afgewezen, dan maakt de beslismedewerker een overdrachtsdossier voor de DT&V op. 
Hetzelfde geldt als er een intrekkingsprocedure loopt. 
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