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Disclaimer  
Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De 
informatieberichten zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt. De informatieberichten helpen 
medewerkers van de IND om tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In informatieberichten kan 
bijvoorbeeld aangegeven worden of er nieuw beleid komt, bijvoorbeeld n.a.v. een brief aan de Tweede Kamer, of dat een 
belangwekkende uitspraak is gedaan die nog bestudeerd wordt. Ook kan in informatieberichten aangegeven worden hoe moet 
worden gehandeld in afwachting van een werkinstructie of aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire 
of Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap zijn opgenomen. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een 
individueel geval maatwerk te leveren en van een informatiebericht af te wijken. 
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1. Aanleiding 
EU-burgers en hun familieleden hebben –bij voldoen aan de voorwaarden- op grond 
van Richtlijn 2004/38 rechtmatig verblijf in Nederland. Naast familieleden kunnen 
ook derdelands partners begunstigden zijn van de verblijfsrichtlijn. De voorwaarde is 
in dat geval dat er sprake is van een ‘deugdelijk bewezen duurzame relatie’. De 
huidige definitie van een ‘deugdelijk bewezen duurzame relatie’ is volgens de 
Vreemdelingencirculare (Vc): 
 
“In aanvulling op artikel 8.7, vierde lid, Vb neemt de IND aan dat een duurzame 
relatie bestaat als de burger van de Unie en de ongehuwde partner: 

• voorafgaand aan het moment van de aanvraag voor toetsing aan het EU-
recht of het moment van beslissen gedurende een termijn van zes maanden 
een gezamenlijke huishouding voerden en gedurende die termijn feitelijk 
samenwoonden; of 

• gezamenlijk een kind hebben. 
In alle gevallen moet het gaan om een bestaande duurzame relatie.” 
 
Recentelijk is er een nota geaccordeerd door de Staatssecretaris om de interpretatie 
zoals nu opgenomen in de Vc te wijzigen, zodat meer maatwerk mogelijk is als er 
nog geen sprake is van zes maanden samenwoning.  
 
2. Verwachting 
De beleidswijziging zal worden opgenomen in paragraaf B10/2.2. en 2.4. Vc. 
Daarnaast zal ook paragraaf A1/4.10 Vc in lijn worden gebracht met deze nieuwe 
interpretatie. Totdat de Vc op deze punten is gewijzigd, kan het nieuwe beleid alvast 
worden toegepast op EU-aanvragen die zijn/worden ingediend bij de IND volgens de 
instructie die wordt beschreven in dit informatiebericht.  
 
3. Inhoud 
Een duurzame relatie kan op grond van deze beleidswijziging in beginsel worden 
aangenomen als de burger van de Unie en de ongehuwde partner voorafgaand aan 
het moment van de aanvraag of op het moment van beslissen gedurende een 
termijn van zes maanden een gezamenlijke huishouding voeren, waarbij in ieder 
geval gedurende die van zes maanden termijn feitelijk wordt samengewoond.  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011825&artikel=8.7&g=2021-11-12&z=2021-11-12
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Indien er nog niet zes maanden feitelijk is samengewoond, zal moeten worden 
getoetst of er gedurende tenminste zes maanden een duurzame relatie is gelet op 
de persoonlijke omstandigheden van dat geval. Aspecten die bij de beoordeling 
kunnen worden betrokken zijn: 

- Duur van de gezamenlijke huishouding; 
- Het dragen van zorg voor elkaar; 
- Het hebben van een gezamenlijk kind en daar de gezamenlijke zorg voor 

dragen; 
- Samenwoning in het verleden in Nederland of in het buitenland 

(bijvoorbeeld: bewijs van inschrijving op hetzelfde adres, huurcontract, 
koopcontract); 

- Gegronde redenen waarom (tijdelijk) niet wordt samengewoond 
(bijvoorbeeld: werklocaties die ver uit elkaar liggen, kinderen uit eerdere 
relaties waarbij men in de buurt wil wonen, het studeren in een andere 
stad); 

- Het hebben van gezamenlijke financiële verplichtingen of banden of 
gezamenlijke grote aankopen of eigendommen (bijvoorbeeld: hypotheek, 
gezamenlijke schulden of gezamenlijke bankrekeningen); 

- Emotionele en affectieve banden die zijn aangegaan (bijvoorbeeld: het 
dragen van zorgtaken voor leden van de schoonfamilie); 

- De frequentie van het contact en elkaar zien (bijvoorbeeld: vliegtickets, 
hotelrekeningen, foto’s en bewijs van appcontact).  

 
Een duurzame relatie kan worden aangetoond met elk passend middel. Bij de 
beoordeling van de relevante aspecten is het van belang dat uit de afweging van de 
feiten en omstandigheden volgt dat de duurzame relatie deugdelijk is bewezen en 
dat de relatie daardoor in voldoende mate met een huwelijk of geregistreerd 
partnerschap gelijk te stellen is. Het is derhalve niet voldoende dat er enkel is 
aangetoond dat men zes maanden een relatie heeft en elkaar regelmatig ziet en/of 
spreekt. Ook is het enkel hebben van een gezamenlijk kind niet meer voldoende 
voor het aannemen van een duurzame relatie.  
 
5. Afstemming 
SUA & JZST.  
 


