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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 
Op 13 juli 2022 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over de toetsing van artikel 
8 EVRM. Deze uitspraak heeft gevolgen voor de wijze van toetsen van artikel 8 
EVRM bij de IND.  
 
2. Verwachting 
De uitspraak wordt nader bestudeerd. De verwachting is dat Werkinstructie 2020/16 
Richtlijnen 8 EVRM wordt aangepast. Ook IB 2022/19 over mtnet1 wordt aangepast. 
Zodra meer duidelijkheid bestaat over de gevolgen van deze uitspraak wordt dit 
middels een IB (of aanpassing WI) kenbaar gemaakt.  
 
3. Inhoud/Toelichting 
Door deze uitspraak wijzigt de beslissystematiek in 8 EVRM zaken. Voorheen 
onderzocht de IND eerst of er sprake was van beschermenswaardig gezinsleven 
waarna, als de IND familieleven aannam, een belangenafweging volgde. De Afdeling 
stelt dat ongeacht de vraag of er sprake is van beschermenswaardig gezinsleven, 
altijd een belangenafweging moet volgen. 
 
4. Hoe te handelen 
Het is volgens de Afdeling niet mogelijk om een aanvraag af te wijzen als er geen 
sprake is van beschermenswaardig gezinsleven zonder dat er een belangenafweging 
heeft plaatsgevonden door de IND. Er kunnen verschillende situaties ontstaan: 
 

1. Een zaak waarin géén sprake is van beschermenswaardig gezinsleven 
(bijvoorbeeld geen mtnet): Op deze grond kan niet meer worden afgewezen. 
Houdt deze zaak aan, totdat duidelijk is hoe de nieuwe belangenafweging 
eruit moet komen te zien. 

2. Een zaak waarin wél sprake is van beschermenswaardig gezinsleven 
(bijvoorbeeld biokerngezin of wel mtnet), waarbij de belangenafweging of in 

 
1 Mtnet: more than emotional ties/meer dan gebruikelijke afhankelijkheids relatie 

https://www.raadvanstate.nl/actueel/abonnementenservice/persberichten/persbericht/@132005/202104387-1-v1/
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het voordeel, of in het nadeel uitvalt: deze zaken kunnen vooralsnog beslist 
worden conform de huidige beslispraktijk. 

3. Een zaak waarin er geen sprake is van (voortdurende) scheiding van het 
gezin (bijvoorbeeld hele gezin heeft geen recht op verblijf): deze zaken 
kunnen  vooralsnog beslist worden conform de huidige beslispraktijk. 

4. Een zaak waarbij er geen documenten zijn of de integrale beoordeling niet in 
het voordeel uitvalt (zie WI 2022/7) waarbij je de feiten niet kunt 
vaststellen: deze zaken kunnen vooralsnog beslist worden conform de 
huidige beslispraktijk. 

 
Let op: ook voor deze zaken geldt IB 2022/60. Je kunt zaken dus niet zonder 
hoorzitting in bezwaar afdoen.  
 
5. Afstemming 
Het IB is afgestemd met SUA en JZ. 


