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uitspraak van de voorzieningenrechter varn22juni 2017 op hetverzoek om voorlopige
voorziening in de zaak tussen
te Alkmaar, verzoekster
(gemachtigde: mr. J,H. Kruseman),
en

de Raad van bestuur van de sociale verzekeringsbank (s\{B), verweerder
(gemachtigden: S. Asadien mr. J.A.H. Koning).

Procesverloop

Bij besluit van29 april2016 (het primaire besluit) heeft verweerder de aanvraag van
verzoekster voor toekenning van kinderbijslag vanafhet 3'kwartaal 20tr6 op grond van de
Algemene Kinderbijslagwpt (AKW) afgewezen.
Bij besluit van 9 december 2016 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van
verzoekster ongegrond verklaard.
Verzoekster heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Verzoekster heeft de
voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op

15

juni

2017 .Yerzoekster is verschenen,

bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn
gemachtigden.

Overwegingen
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Voor het treffen van een voorlopige voorziening moet worden bezien of op grond van
een añveging van de wederzijds in aanmerking komende belangen bij een al Aân niet
onmiddellijke uitvoering van de aangevallen uitspraak, het verzoek om een voorlopige

voorziening dient te worden toegewezen. In het algemeen speelt bij deze belangenäfiveging
een rol de vraag of er een redelijke mate van waarschijnlijkheid bestaat dat de aangevall-en"
uitspraak niet in stand zal blijven en dat daarna de uiteindelijke uitkomst van de pÃcedure
aanmerkelijk anders zal zijn. Deze toetsing kan meebrengen dat de voorzieningenrechter
een voorlopig oordeel geeft over het geschil in de bodemprocedure.
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2, Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de
rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.
3.1 Verzoekster stelt te zijn gebore¡r
kinderen, te weten
en

opffiin
ffi,

Uganda. Zij heeftrwee
geboren opflüütespectievelijk
is de vader van de kinderen. De kinderen hebben de

Nederlandse nationaliteit.
3.2 Verzoekster is in procedure voor een vergunning bepaalde tijd regulier, Over de
afivijzing van die vergunning door de Staatsseoretaris van veiligheid en justitie loopt een
procedure bij de rechtbank, waarin de Staatssecretaris vertegenwoordig wordt door de
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

3.3 Van begin 2015 tot eind 2016 verbleef verzoekster met de kinderen in een Blijf Huis, in
verband met huiselijk geweld door de vader van de kinderen. Verzoekster verblijft nu met
de kinderen in een AZC. De bedoeling is dat zij per I juli 2017 met de kinderen verhuist
naar een opvangvoorziening van de gemeente Alkmaar.
3,4 Verzoekster heeft een aanvraag gedaan voor kinderbijslag met ingang van het 3d.
kwartaal van2016.In het primaire besluit heeft verweerder de aanvraag afgewezen, omdat
- kort gezegd - verzoekster geen duunzame persoonlijke band met Nederland heeft. Zij
werkt of woont niet in Nederland. Zij verblijft vanaf het 3" kwartaal 2016 tijdelijk in
Nederland en ook uit andere omstandigheden blijkt volgens verweerder niet dat zij een
duurzame persoonlijke band met Nederland heeft.
3 .5 In bezrvaar heeft verzoekster verwezen naar het arrest RLriz Zambrano van het Hof van
Justitie van de Europese unie (HvJEU) van & maartã}ll (c-34109,w 2011,146) over de
betekenis van artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU) voor hef verblijfsrecht van derdelanders. In het bestreden besluit heeft verweerder
aangegeven dat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op l6 maart 2015 prejudiciële vragen
gesteld heeft aan het HvJEU over de uitleg van voormel{ artikel en dat verweerder niet
vooruit gaat lopen op de beantwoording van die vragen. Verweerder gaat vooralsnog uit van
de juistheid van het door de IND gehanteerde toetsingskader. De IND heeft op
l8 oktober 2016 een advies uitgebrachf aan.verweerder, waarbij aan verweerder het
voornemen van 12 oktober 2016 op de asielaanvraag is meegezonden. In dat voornemen
heeft de IND met betrekking tot de aanspraak van verzoekster op een verblijfsvergunning
regulier geoordeeld dat het beroep van verzoekster op het Zambrano-arrest niet slaagt. De
IND volgt verzoekster namelijk niet in de gestelde identiteit en herkomst. Volgens de IND
heeft verzoekster niet aangetoond dat zii de moeder is van de kinderen en is ook niet
drurËEruuru
rrurr vauer ls Ër ual nrJ BËen uonracr met nen neelt, \Jelet op net
advies van de IND en op hetgeen verzoekster overigens heeft aangevoerd, stelt verweerder
dat hlj niet kan concluderen dat verzoekster een verblijßrecht heeft op grond van het
Unierecht. Volgens verweerder is daarom de koppelingswetgeving op verzoekster van
toepassing en is z[j over het 3e kwartaal2016 niet verzekerd voor de AKW. Verweerder
heeft daarom het benvaar ongegrond verklaard.

.ro,lftff

4.1 Op 3 I mei 2011 heeft verzoekster de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige
voorziening te treffen, in die zin dat verweerder wordt opgedragen om voor de kinderen
kinderbijslag te verstrekken aan verzoekster. Verzoekster legt hieraan het volgende ten
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grondslag. Haar kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit en zijn burgers van de
Zij levet al lange tijd in extreme armoede en stressvolle
omstandigheden. Verzoekster verwijst hiervoor naar Þen verklaring van de gezinsmanager
van 2 februari2017. Vezoekster krijgt geen kindgebonden budget, omdat zij geen
kinderbijslag krijgt, Flaar kinderen zijn echter volledig afhankelijk van haar. De kinderen
kunnen zich niet ontwikkelen op een manier die overeenkomt met hun leeftijd en rechten.
De oorzaak hiervan is dat de kinderen volledig zijn uitgesloten van voorzieningen. Verdere
schade moet voorkomen worden. Verzoekster heeft in haar verzoekschrift verwezen naar
het arrest van 10 mei2017 van het HvJEU (ECLI:EU:C:2017:354)waarin hel hof de door
de CRvB gestelde prejudiciële vragen over de uitleg van artikel 20 VWEU gestelde vragen
heeft beantwoord.
Errropese Unie (EU).

4.2 Inhet vet'weerschrift heeft venweerder naar voren gebracht dat de jurisprudentie van cle
cRvB (o.a, ECLI:NL:cRVB:2012:BY 6416) er toe dwingt dat verweerder in alle Ruiz
zambrano-achtige beoordelingen de IND inschakelt, waarbij de IND het feitelijk
verblijfsrecht van cle derdelander beoordeeld en waarbij verweerder op grond van de in de
Awb verankerde vergewisplicht beoordeelt of de IND over alle relevante heeft beschikt en
conform zijn eigen beleid heeft beoorcleelcl. Volgens verweercler blijkt uit het arrest van
l0 mei 2017 van het HvJEU dat de IND tot voor kort een onjuist toetsingskader heeft
gehanteerd en tot een nieuwbeleid dient te komen. Verweerder heeft hierover al contact
gezocht met de IND en vercler overleg zalnaar verwachting in de maand juni ofjuli
plaatsvinclen. Verweerder is aflrankelijk van de IND om de zaak van verzoekster in het licht
van artikel 6, tweede lid, AKW te kunnen beoordelen.
onder meer onder verwijzing naar de uitspraak van de cRvB van 1 september 2016
(ECLI:NL:CRVB:2016:3286) heeft verweerder ter zitting nog betoogd dat verzoekster
enkel een financieel belang heeft bij haar verzoek en dat kinderbijslag anders dan bijstand
geen financieel vangnet is. Verzoekster heeft volgens verweercler geen spoedeisend belang

bij de gevraagde voorziening,
5, De voorzieningenrechter overweegt lret volgende.

o-ù'ÏtË*"

niet toe
aan toetsinþ van de kans van slagen van het hoger beroep, omdat ten tijde van die uitspraak
de prejudicitile vragen van de CRvB van l6 maart 2015 over de uitleg van artikel 20 VWEU
nog niet waren beantwoord doot het HvJEU. De CRvB kwam hierdoor slechts toe aan een
afi'veging tusseu het belang van verzoeksters in die zaak bij een frnanciële uitkering voor
onder meer levensonderhoud tegenovel het belang van verweerder om niet zonder
rechtsgrond publieke.middelen te besteden. De CRvB overwoog in dat verband dat de
kindelbijslag
bron van inkomsten is om de opvõeding en ontwikkeling van
"E#qfflffike
kinderen gestalte
te geven, maar niet het karakter van een laatste financieel vangnet draagt
zoals een uitkering ingevolge de Participatiewet. Daarom kon in die zaak - lvaar het verzoek
gebaseerd is op een financiële spoedeisendheid in verband met de schade die de kinderen
van verzoekster leiden ofzullen leiden en die het treffen van een voorlopige voorziening
verø!þfyrde voorziening geen gestalte rvorden gegeven door te bepalen dafliTdderbijslag
wordt tõegekencl. De zaak die bij de CRVB voorlag verschilt in zoverre van'dê sitLratie van
verzoekster, dat het HvJEU inmiddels bij anest van l0 mei2017 cle door cle CRvB gestelde
prejudiciële vragen heeft beantwoord. Dit betekent dat de voorzie$lffienrechter nu bij de
belangenafweging weltoekornt aan de vraag of er een redelijke mãtcïan waarsdfiJjFlükheid
bestaat dat het aangevallen besluit niet in stand zal blijven.
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5,2 In beroep staat ter discussie de vraag of verzoekster aan artikel 20 VWEU een afgeleid
velblijfsrecht kan ontlenen. Indien zij een clergelijk verblijßrecht kan ontlenen aan dat
artikel, bestaat er recht op kinderbijslag. In dit kacler komt het erop aan te beoorclelen of de
kinderen van verzoekster genoopt zouden zijri het grondgebied van cle Europese Unie te
verlaten als aan verzoekster een velblijfsrecht zou worden geweigerd. Het HvJEU heeft in
zijn arrest van 10 mei2017 uitgesproken dat het voor de beoordeling ofeen kind, burger
van de EU, genoopt zou zijn het gLondgebied van de Unie in zijn geheel te verlaten en hern
dus het effectieve genot van de essentie van cle rechten die dat artikel hem verleent zal
worden ontzegd indien aan zijn oucler, onderdaan van een derde land, een verblijfsrecht in
cle betrokken lidstaat wercl gelveigercl, de omstandigheicl dat de anclere ouder, burger van cle
Unie, claadwerkelijk alleen de dagelijkse daadwerkelijke zorg voor het kind kan en wil
dragen, een gegeven vonnt dat relevant is, maar dat niet volstaat om te kunnen vaststellen
dat er tussen de ouder die onderdaan van een derde lancl is en het kind niet een zodanige
afhankelijkheiclsverhoucling bestaat dat het kind in geval van een dergelijke rveigering het
grondgebied van db Unie zou moeterr verlateu. Om tot een dergelijke vaststelling te komen
tnoeten, in het hogere belang van het kind, alle betrokken omstancligheden in de
beschouwing wordeu betrokken, meet' in het bijzoncler de leeftijd van het kind, zijn
liclramelijke en ernotionele ontwikkeling, de mate van zijn affectieve relatie zowel met cle
ouder die burger vau de Unie is als met de ouder die onclerdaan van een derde land is,
evenals het risico dat voor het evenwicht van het kind zou ontstaan indien het van cleze
laatste ouder zou worden gescheiclen
5.2.1 Vooralsnog is volcloende aannemelijk geworden clat verzoekster de verzorgencle oucler
van de kinderen is. De IND heeft in het voorgenomen besluit aangegeven daaraan te
twijfelen, omdat er twijfel bestaat over cle identiteit van verzoekster en voor de IND claarom
niet is vast stellen of zij de moeder is van de kinderen. Wat daar vercler ook van zij, in het
dossiel bevinden zich geen aanknopingspunten om aan te nemen clat velzoekster niet de
verzorgende ouder van de kinderen zou zijn. Immers, is voldoende aannemelijk dat de
kinderen sinds hun geboorte altijd bij verzoekster hebben verbleven en cloor haar zijn
verzorgd,_f)e kinderen zijn nog zeer jong. Zij woonden aanvankelijk met verzoekster bij
claarna zijn de kinderen met verzoekster meegegaan, eerst nâal eerr BlijfhLris,
daarna naar een AZC en binnenkort nâar een opvangvooÍziening van de gemeente Alkmaar,
Bovendien gaan ook dé Jeugdbescherming, cle Raad voor de Kinderbescherming en de
familierechter in haar beschikking van l4 janLrari20l6 over de ondertoezichtstelling van de
kinderen ervan uit dat verzoekster de verzorger/opvoeder is van de kinderen. Zij
beschouwen haar ook als zodanig. De voorzieningenrechter ziet onvolcloende aanleiding om
hen daarin niet te volgen.

tQû"n
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vader isvan de
kinderen. Het tegendeel is in cleze procedure onvoldoende aannemelijk is geworden. Over
zijn rol in cle verzorging en de opvoeding van cle kinderèn blijkt uit het clossier het volgencle.
In februari20l5 heeft verzoekster zich gemeld bij de politie wegens huisetijk geweld. Over
de relatie tussen de kinderen en de vader heeft Jeugdbescherming op I juli 2016 verklaard
sinds 5 novernber 2014 geen contact met hem heeft gehad en
daarvóór
getuíge is geweest van huiselijk geweld. Ook staat in die verklaring dat de vacler heeft
aangegeven soms zo boos te worden dat hij geen controle heeft over zichzelf . Sinds cle
geboorte
ir er geen contact meer geweest tussen cle gezinsmanager en de vader.
hem ten tijde van die verklaring nog nooit gezien. Verder staat claarin dat
Jeugdbescherming Regio Amsterdam onbegeleid contact tussen de vacler en de kinderen niet
zal toestaan voordat hij zowel agressie-regulatietherapie heft gevolgd, dat begeleide

5.2.2 Ookmoet er vooralsnog van worden uitgegaan

datf

datf

uanf

ättu¿

zaaknummer: I-I.AA

17 12518

blad

5

bezoeken wel een mogelijkheid zijn als vader daaraan toe is, maar dat dit een te smalle basis
biedt voor het opgroeien van de kinderen bij hun vader. Uit de brief van de Raad voor de
Kinderbescherming van 2 december 2016 blijkt dat de kinderen op dat moment nog geen
omgang met hun vader hebben. Op de ziningbij de rechtbank over de ondertoezichtstelling
v¿n tie kincieren
ier verschenen.

istÜl

5,3 In het licht van alle omstandigheden acht de voorzieningenrechter het voorshands
voldoende aannemelijk dat de afhankelijkheidsrelatie tussen verzoekster en de kinderen
zodanig is dat het niet toekennen van een afgeleid verblijfsrecht aan verzoekster ertoe zal
leiden dat cle kinderen er feitelijk toe gedwongen worden hun moeder naar haar land van
herkomst te volgen en daal'mee de EU zullen moeten verlaten. Het voorgaande brengt de
voorzieningenrechter tot het voorlopige oordeel dat cle beroepsprocedure een redelijke kans
van slagen heeft. Gelet hierop dient het belang van verzoekster bij het verkrijgen van meer
financiële middelen ter ondersteuning van de ontwikkeling en opvoeding van haal kinderen
rvtaarder te lvegen dan het belang vall verweerder bij het afwijzen van de gevraagde
voorziening omclat het gezien de financiële situatie van eiseres aannemelijk is dat zij de
ontvangen kinderbijslag niet kan terugbetalen wanneer in beroep komt vast te staan dat zij
daar geen recht op heeft. Hierbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat door
verzoekster onweersproken is gesteld dat ten behoeve van de onderhoudskosten van de
kinderen thans lveliswaar algemene bijstand wordt ontvangen naar de norm voor l8-20
jarigen (elk€.240,- per maand), maar - doordat geen kinderbijslag is toegekend - geen
kindgebonden budget en alleenstaande ouder kop,
Gelet op de beoordelirlg van de verblijfsrechtelijke situatie van verzoekster en het feit dat
het prinraat daarvan bij de IND en niet bij verweerder ligt, ziet de voorzieningenrechter
aanleiding om niet tevens op het beroep te beslissen. Hierdoor heeft verweerder de
gelegenheid de uitkomst van het overleg met de IND af te wachten en op basis claarvan zijn
stanclpunt in deze zaak te heroverwegen.
6, verweerder zal met ingang van de dafum van deze uitspraak aan verzoekster
voorschotten op de kinderbijslag dienen te verstrekken en wel ter hoogte van de voor cleze
kinderen geldende norm. In aanmerkingen nemende dat kinderbijslag achteraf per kwartaal
wordt vastgesteld en uitgekeercl, zal verweerder bij lvijze van ordemaatregel worden
opgedragen aan verzoekster de kinderbijslag t¡it te betalen die aan haar ten behoeve van elk
van beide kinderen over het tweede kwartaal van dit jaar zou worden uitbetaald als het recht
daarop nu al vaststond. Daarna zal verweerder de voorschotten moeten betalen op de voor
latere kwartalen geëigende momenten totdat op het beroep is béslist.
7 . De voorzieningenrechter veroordeelt venveerder in de door verzoeker gemaakte
proceskosten . Deze kosten stelt de voorzieningenreclrter op grond van het Besluit
proceskosten bestuursrecht voor cle door een derde beroepsmatig verleencle rechtsbijstand
vast op €, 990,-- (I punt voor het indienen van het verzoekschríft, I punt voor het
verschijnen ter zitting, met een waarde per punt van € 495,-- en een wegingsfactor l).
De griffier heeft verzoekster bij brief van 9 j ¡ni 2017 bericllt dat zij op grond van de
verstrekte gegevens voldoet aan de criteria voor betalingsonmacht än
vooralsnog
afzietvan het heffen van griffTerecht. De rechtbank ziet geen aanleiding om daarop terug te
komen. Verzoekster is daarom voor ds behandeling van deze voorlopige voorziening
defrnitief geen griffi erecht verschu ld igd.
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Beslissing
De voorzieningenrechter:
- sclrorst de besluitçn van2gapril 2016 en 6 clecembe. Zòt6 voôr zover daarbij cle aauvraag
van verzoekster voor kinclerbijslag vanaf het 3'kwartaal20l5 wercl afgewezen, totdat de
reclrtbank uitspraak heeft gedaan op het beroep;
- bepaalt dat verweerder aan verzoekster bij wijze van voorlopige voorziening voorschotten
verstrekt op het recht op kinclerbijslag met ingang van de claturn van deze uitspraak en op de
wijze als omschreven in rechtsoverweging 6;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten tot een bedrag van € 990,--.
Deze uitspraak is gedaan door mr. L.M. Kos, voorzieningent'echter, in aanwezigheid van
mr. F. Vermeij, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 22 jnni2017.
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Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.
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