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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 7 september 2022 heeft het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) uitspraak 
gedaan in de zaak C-624/20. In de uitspraak geeft het Hof antwoord op prejudiciele 
vragen die waren ingediend door de Rechtbank Den Haag in het kader van een 
geding tussen E. K., een Ghanees staatsburger met een verblijfsrecht in Nederland 
op grond van artikel 20 VWEU, en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 
(Nederland).  
 
Het geschil ging over het besluit van de staatssecretaris om de aanvraag van E. K. 
voor een verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen af te wijzen, omdat hij van 
mening was dat een Chavez-verblijfsrecht een tijdelijk verblijfsrecht is. Aangezien 
Richtlijn 2003/109 betreffende de status van EU langdurig ingezeten burgers van 
derde landen duidelijk maakt dat die richtlijn niet van toepassing is op derdelanders 
die in een lidstaat verblijven uitsluitend om redenen van tijdelijke aard, bestond er 
volgens de staatssecretaris geen grond om E.K. een verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen te verstrekken.  
 
Het HvJEU komt in de uitspraak van 7 september 2022 echter tot de conclusie dat 
iemand met een Chavez-verblijfsrecht binnen de werkingssfeer van richtlijn 
2003/109 valt, in het bijzonder gelet op artikel 3 lid 2 onder e van die richtlijn. De in 
dit artikel genoemde tijdelijke verblijfsdoelen (au pairs, seizoensarbeiders etc.) 
hebben als gemeenschappelijk objectieve kenmerk dat zij strikt beperkt zijn in de 
tijd en bedoeld zijn als verblijf van korte duur, waardoor zij het niet mogelijk maken 
dat de betrokken derdelander zich duurzaam vestigt op het grondgebied van de 
lidstaat. Het Chavez verblijfsrecht voldoet hier volgens het Hof niet aan. Zodoende 
kan er wel degelijk aanspraak gemaakt worden op een langdurig ingezetenen status 
door vreemdelingen die verblijfsrecht op grond van art. 20 VWEU hebben.   
 
2. Hoe te handelen 
De precieze gevolgen van voornoemde uitspraak zijn onderwerp van nadere 
bestudering. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, wordt daar in een volgend 
IB over bericht.   
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265002&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=732057
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Op enkele punten kunnen we wel al duidelijkheid verschaffen over een te volgen 
(tijdelijke) werkwijze. Dat betreft de volgende drie thema´s: 
 

1. Aanvragen voor een Chavez-verblijfsrecht kunnen voor nu op de geëigende 
wijze worden beoordeeld en ingewilligd, dan wel afgewezen. Dat geldt zowel 
voor eerste aanvragen, als voor vernieuwingsaanvragen en betreft zowel de 
aanvragen van derdelands ouders van minderjarige Nederlands kinderen, als 
de aanvragen van de derdelands (voor)kinderen van die ouders. In de 
beschikking moeten de passages die melding maken van de tijdelijkheid van 
het Chavez-verblijfsrecht wel worden geschrapt. Er wordt door SUA een 
implementatietraject gestart om deze werkwijze (en mogelijk andere 
gevolgen voor de beslispraktijk van het Chavez-cluster) op meer gedegen 
wijze in te regelen. Voor nu geldt deze tijdelijke work-around. 
 

2. Ambtshalve Chavez-beoordelingen kunnen ook gewoon doorgang vinden. 
Ook hier geldt dat in de beschikking geen melding meer gemaakt mag worden 
van de tijdelijkheid van het Chavez-verblijfsrecht. 

  
3. Aanvragen voor een verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezeten van 

klanten die in het bezit zijn van een verblijfsrecht op grond van art. 20 VWEU 
kunnen niet langer worden afgewezen omdat de vreemdeling in het bezit is 
van een tijdelijk verblijfsrecht. De aanvraag moet zodoende worden 
beoordeeld overeenkomstig de daarvoor gangbare vereisten. Dit betekent 
onder meer dat de aanvraag alleen kan worden ingewilligd als aan het 
inkomensvereiste en het inburgeringsvereiste wordt voldaan. 
 

3. Afstemming 
Dit IB is afgestemd met DMB, RVN en JZ. 


