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Afdeling bestuursrecht

zaaknummers: AWB 13/19184 en AWB 13/19179

uitspraak van de voorzieningenrechter van 18 november 2013 in het geschil tussen

. . . . . . , verzoeker 1,
1979,

verzoekster 1,
1985,

verzoeker 2,
2008,

verzoekster 2,
2011,

gezamenlijke verzoekers,
alien van Russische nationaliteit,
(gemachtigde: mr. P.A.J. Mulders),

en

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verweerder
(gemachtigde: mr. L.M. Kloetstra).

Procesverloop

Bij besluiten van 22 juli 2013 (de bestreden besluiten) heeft verweerder de aanvraag van
verzoeker 2 om verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de
beperking niet-tijdelijke hurnanitaire gronden op grond van de definitieve regeling langdurig
verblijvende kinderen evenals de verzoeken van verzoeker 1 en verzoekster 1 en 2 als
gezinsleden van verzoeker 2, afgewezen. Eveneens heeft verweerder tegen verzoeker 1 en
verzoekster 1 een inreisverbod voor de duur van tweejaar uitgevaardigd.

Op 24 juli 2013 hebben verzoekers hiertegen bezwaar gemaakt.

Bij verzoekschriften van 24 juli 2013 hebben verzoekers de voorzieningenrechter verzocht
de voorlopige voorziening te treffen dat uitzetting achterwege wordt gelaten tot op de
bezwaren is beslist.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.
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De verzoeken zijn gelijktijdig behandeld ter openbare zitting van 30 oktober 2013.
Verzoekers zijn aldaar in persoon verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder
heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. Op 12 maart 2008 hebben verzoeker 1 en verzoekster 1 een asielaanvraag ingediend.
Na de geboorte van verzoeker 2 is verzocht om de lopende asielaanvraag tevens voor hem
geldig te verklaren. Verweerder heeft deze aanvragen bij besluiten van 27 mei 2009
afgewezen. Op 15 februari 2010 heeft verweerder deze afwijzende besluiten ingetrokken. Bij
besluiten van 15 juni 2010 heeft verweerder de aanvragen wederom afgewezen. Deze
rechtbank, deze nevenlocatie, heeft bij uitspraak van 23 november 2012 (bekend onder
zaaknummers AWB 10/24989 en AWB 10/24986) de hiertegen gerichte beroepen ongegrond
verklaard. Bij uitspraak van 25 februari 2013 (bekend onder zaaknummer 201211873/1/V1)
heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) de uitspraak van
23 november 2012 bevestigd. Daarmee is de beslissing op de aanvragen van verzoekers in
rechte onaantastbaar.

2. Verweerder heeft de onderhavige aanvragen afgewezen omdat verzoekers niet in het
bezit zijn van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mw) en zij niet behoren tot een
van de categorieen vreemdelingen genoemd in artikel 17, eerste lid, onder a tot en met f, van
de Vw 2000 en artikel 3.71, tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) die
vrijgesteld zijn van het bezit van een mw. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld
dat verzoeker 2, die in de procedure is aangemerkt als hoofdpersoon, niet voldoet aan de
vereisten om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op grond van de
zogeheten kinderpardonregeling omdat er sprake is van een contra-indicatie als bedoeld in
paragraaf B9.6.2. van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc 2000), namelijk het niet
meewerken aan het vertrek. Voor vrijstelling van het mw-vereiste op grond van de regeling
komen verzoekers dan ook niet in aanmerking. Verder heeft verweerder geen bijzondere
redenen aanwezig geacht om te oordelen dat toepassing van het mvv-vereiste leidt tot een
onbillijkheid van overwegende aard als bedoeld in artikel 3.71, derde lid, van het Vb 2000.

3. Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de
voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd kan worden in de hoofdzaak, indien
voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank bezwaar is gemaakt, op verzoek een
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist.

4. Verzoekers hebben een spoedeisend belang bij het treffen van de gevraagde
voorziening, nu zij niet langer rechtmatig in Nederland verblijven en uitNederland kunnen
worden verwijderd.

5. Aan de orde is de vraag of de uitzetting (voorlopig) verboden moet worden omdat de
bezwaren een redelijke kans van slagen hebben.

6. Met betrekking tot de afwijzing van de aanvragen van verzoekers, overweegt de
voorzieningenrechter als volgt.
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6.1. Verzoekers voeren - samengevat weergegeven - aan dat het tegenwerpen van de
contra-indicatie, het niet meewerken aan vertrek, in strijd is met de ratio van de zogeheten
kinderpardonregeling. Verzoekers wijzen in dit verband op de toelichting van de regeling
waarin ten aanzien van het doel en de achtergrond het volgende is vermeld: '£> zijn kinderen
die al velejaren in Nederland verblijven, zander nitzicht op een verblijfsvergunning. De lange duur
van het verblijfis te wijten aan procedures die in het verleden soms lang dmirden, het niet meewerken
aan vertrek en het stapelen van procedures door ouders, of een combinatie van deze factoren. Om te
voorkomen dat dezejongeren hiervan de dupe worden, is door het kabinet besloten een defmitieve
regeling en een overgangsregeling te treffen op grond waarvan dezejongeren, onder bepaalde
voorwaarden, alsnog in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning.' Verzoekers
voeren voorts aan dat het tegenwerpen van deze contra-indicatie als onredelijk moet worden
aangemerkt. Verzoeker 2 is slechts 5 jaar oud en hem kan niet worden verweten dat hij niet
heeft meegewerkt aan zijn vertrek. Verzoekers voeren verder aan dat verzoeker 2 niet
verantwoordelijk mag worden gehouden voor het handelen of nalaten van zijn ouders.
Verzoekers vinden steun in het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
(ACVZ) van 26 februari 2013. In dit verband wijzen verzoekers voorts op de artikelen 2 en 3
van het Internationaal Verdrag tot bescherming van de rechten van het kind (IVRK).
Verzoekers stellen subsidiair dat zij aan alle terugkeeractiviteiten hebben meegewerkt. Tot
slot voeren verzoekers aan dat verweerder ten onrechte geen toepassing heeft gegeven aan
artikel 4:84 van de Awb. In de aanvullende gronden stellen verzoekers dat de bestreden
besluiten in strijd zijn met het arrest van de Hoge Raad van 21 September 2012
(LJN:BW5328), met name voor zover daarin is overwogen dat minderjarige vreemdelingen
zonder geldige verblijfstitel niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de
gedragingen van hun familieleden. Daarbij is tevens verwezen naar Europese jurisprudentie.

6.2. Ingevolge artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000 kan een aanvraag
tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van
de Vw 2000 worden afgewezen, indien de vreemdeling niet beschikt over een geldige mw
die overeenkomt met het verblijfsdoel waarvoor de verblijfsvergunning is aangevraagd.
In artikel 17, eerste lid, van de Vw 2000 en in artikel 3.71, tweede lid, van het Vb 2000
worden categorieen vreemdelingen opgesomd die van het bezit van een (geldige) mw zijn
vrijgesteld.

Ingevolge paragraaf B22/3.1 van de Vc 2000, zoals die luidde ten tijde van belang en voor
zover hier van belang, verleent verweerder een vergunning aan de vreemdeling die in het
kader van de regeling als hoofdpersoon kan worden beschouwd:
a. die jonger is dan 21 jaar op de startdatum van de peilperiode;
b. die zelf, dan wel ten behoeve van wie, tenminste vijf jaar voor het bereiken van de leeftijd
van 18 jaar een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft, dan wel
is, ingediend bij de IND en na die aanvraag tenminste vijf jaar in Nederland heeft verbleven;

Over de voorwaarden onder a en b is in de regeling - voor zover hier van belang - het
volgende opgenomen:

'De IND hanteert als peilperiode 29 oktober 2012 (de datum van het Regeerakkoord) en de datum van
inwerkingtreding van de overgangsregeling.
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Indien de vreemdeling tussen 29 oktober 2012 en de datum van inwerkingtreding van de deze regeling
21 jaar wordt, werpt de IND dit niet tegen.
Indien de vreemdeling op de startdatum van de peilperiode niet voldoet aan de overige voorwaarden,
wijst de IND de aanvraag af.'

Paragraaf B22/3.3 van de Vc 2000 bepaalt dat in aanvulling op het bepaalde in paragraaf
B1/4.1.1 de groep vreemdelingen die voldoet aan de voorwaarden van de
kinderpardonregeling wordt aangemerkt als bijzondere groep aan wie vrijstelling van het
mvv-vereiste wordt verleend in het kader van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel
3.71, derde lid van het Vb 2000. Voorts bepaalt die paragraaf dat indien de vreemdeling niet
voldoet aan de voorwaarden van de regeling en ook overigens niet is gebleken van
omstandigheden als neergelegd in paragraaf B1/4.1.1, de IND de aanvraag afwijst wegens
het ontbreken van een mw.

Paragraaf B9.6.2. van de Vc 2000 bepaalt - onder meer - dat verweerder een vergunning op
grond van de definitieve regeling niet verleent als bij de hoofdpersoon of een gezinslid
sprake is van de contra-indicatie, dat de vreemdeling niet heeft meegewerkt aan zijn vertrek.
Voorts is in deze paragraaf bepaald dat verweerder aanneemt dat de vreemdeling heeft
meegewerkt aan zijn vertrek als hij aannemelijk maakt dat hij zich, met het oog op zijn
vertrek, heeft gewend tot:
1. de vertegenwoordiging van de eigen autoriteiten of die van een ander land waartoe
toegang kan worden verkregen;
2. de IOM en deze organisatie heeft aangegeven dat zij niet in staat is het vertrek te
realiseren om redenen gelegen buiten de invloedssfeer van de vreemdeling; en
3. de DT&V ten behoeve van faciliteren bij het verkrijgen van de vereiste
(reis)documenten en deze dienst heeft aangegeven dat dit niet is geslaagd om redenen
gelegen buiten de invloedssfeer van de vreemdeling.

6.3. Ter beantwoording van de rechtsvraag of verweerder de aanvraag terecht heeft
afgewezen op de grond dat niet is meegewerkt aan vertrek uit Nederland overweegt de
voorzieningenrechter als volgt.
Niet in geschil is dat verzoekers ten tijde van de aanvraag niet beschikten over een geldige
mw. Evenmin is in geschil dat verzoekers zich na afloop van de 28 dagen na de uitspraak
van deze rechtbank van 23 november 2013 niet met het oog op vertrek hebben gewend tot de
vertegenwoordiging van eigen autoriteiten, de IOM en DT&V. Anders dan verzoekers stellen
is de voorzieningenrechter van oordeel dat verzoekers derhalve niet aan de in paragraaf
B9.6.2. opgenomen criteria voldoen op grond waarvan verweerder aanneemt dat de
vreemdeling heeft meegewerkt aan het vertrek.

6.4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de kinderpardonregeling begunstigend
beleid is en dat verweerder bij het vaststellen van dergelijk beleid een grote mate van
discretie toekomt ten aanzien van de bepaling welke (groepen) van personen daaronder
vallen en welke toelatingseisen op hen van toepassing zijn.

6.5. Anders dan verzoekers stellen kan uit de toelichting op de regeling niet worden
afgeleid dat het criterium 'niet meewerken aan vertrek' in het kader van de definitieve
regeling in strijd is met de ratio van de regeling. Daarbij kent de voorzieningenrechter
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gevvicht toe aan de omstandigheid dat in het regeerakkoord van 29 oktober 2012, waaruit de
regeling voortkomt, de voorwaarde dat aan terugkeer moet zijn meegewerkt, is vermeld.

6.6. Evenmin volgt de voorzieningrechter het standpunt van verzoekers dat het
tegenwerpen van het niet meewerken aan vertrek van de ouders strijdig is met artikel 2 en 3
van het IVRK en daarom niet kan worden toegepast. De regeling beoogt illegaal verblijvende
kinderen en hun gezin tegemoet te komen, mits aan de in de regeling opgenomen criteria
wordt voldaan. Reeds in zoverre kan niet worden gezegd dat de belangen van kinderen
onvoldoende in acht zijn genomen. Daarbij overweegt de voorzieningenrechter dat uit de
jurisprudentie van de AbRS volgt dat eerder genoemde artikelen geen normen bevatten die
zonder nadere uitwerking in nationale wet- en regelgeving door de rechter direct toepasbaar
zijn.

6.7. Het beroep op het advies van de ACVZ van 26 februari 2013 leidt niet tot het
oordeel dat de bestreden besluiten niet in stand kunnen blijven, nu een dergelijk advies niet
bindend is voor verweerder in het kader van de beoordeling van aanvragen op grond van de
ki nderpardonregel i ng.

6.8. Voor een geslaagd beroep op artikel 4:84 van de Awb is vereist dat de aangevoerde
omstandigheden binnen de strekking en reikwijdte van het gevoerde beleid inzake de
kinderpardonregeling vallen. Het moet gaan om bijzondere gevallen waarmee bij het
vaststellen van de beleidsregels geen rekening is gehouden. In het onderhavige geval betreft
het een minderjarige, geboren op 17 maart 2008, aan wie het niet meewerken aan vertrek uit
Nederland wordt tegengeworpen. De voorzieningenrechter stelt vast dat het gezin v,
waartoe de hoofdpersoon (verzoeker 2) behoort, na te zijn uitgeprocedeerd zich niet heeft
gewend tot de vertegenwoordiging van het land van herkomst. Er is niet gebleken van
contacten met de IOM of van verzoeken om bemiddeling door DT&V. In de gronden van het
verzoekschrift is uiteengezet wat hiervan de oorzaak is. De voorzieningenrechter komt tot de
conclusie dat kan worden aangenomen dat verzoeker 2 gezien zijn leeftijd geen invloed heeft
gehad op het handelen van de gezinsleden. Mede in het licht van het arrest van de Hoge Raad
van 21 September 2012 komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat zonder nadere
motivering niet geoordeeld kan worden dat verweerder zich op het standpunt heeft kunnen
stellen dat van een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artike! 4:84 Awb geen sprake is
geweest.

7. Nu de verzoeken om een voorlopige voorziening geen betrekking hebben op het
inreisverbod laat de voorzieningenrechter deze buiten beschouwing.

8. Gelet op hetgeen hiervoor is geoordeeld, verbiedt de voorzieningenrechter
verweerder verzoekers uit te zetten totdat op de bezwaren is beslist.

9 Voor een proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 8:75, eerste lid, van de
Awb bestaat thans aanleiding. Het bedrag van de te vergoeden proceskosten moet naar het
oordeel van de voorzieningenrechter worden bepaald op € 944,- (1 punt voor het indienen
van het verzoekschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde van € 472,-
en een wegingsfactor 1).
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10. De voorzieningenrechter ziet aanleiding met toepassing van artikel 8:82, vierde lid,
van de Awb te bepalen dat de door verzoekers betaalde griffierechten van € 320,- door
verweerder worden vergoed.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening toe;
gebiedt verweerder om zich te onthouden van iedere maatregel tot
verwijdering of uitzetting buiten het grondgebied van Nederland van
verzoekers en van voorbereidingen tot zodanige maatregelen, totdat op de
bezwaren is beslist;
veroordeelt verweerder in de proceskosten van verzoekers van € 944,- en
bepaalt dat verweerder deze kosten aan verzoekers dient te vergoeden;
bepaalt dat verweerder de griffierechten van € 320,- aan verzoekers dient te
vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mr. F. Sijens, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van
mr. W.M. Herben, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op
18 november 2013.

griffier

1 9 NOV. 2013Afschnft aan partijen verzonden op:

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open. UQQR AFSCriR^T co?Vi ^ -r

DEGWFF1ER
TE DEN HAAS


