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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 15 september 2022 heeft het Hof van Justitie nadere duiding gegeven aan de 

uitleg van het begrip “inwoning” in de zin van andere familieleden die vallen onder 

artikel 3, tweede lid, onder a, Richtlijn 2004/38.1   

 

2. Verwachting 

In dit IB wordt het arrest in deze Hofzaak toegelicht. Het arrest wordt nog nader 

bestudeerd om de handvatten die het Hof geeft concreter te maken. Wanneer dit 

duidelijk is, volgt een update van dit IB. Dit IB zal vervolgens worden meegenomen 

bij de eerstvolgende update van de WI EU.  

 

Verder wordt bezien of de lijn van het arrest in de Vc moet worden opgenomen.  

 

3. Inhoud 

Het Hof geeft in zijn arrest uitleg over de interpretatie van het begrip “inwonen” zoals 

gebruikt in artikel 3, tweede lid, eerste alinea, onder a, Richtlijn 2004/38. In de zin 

van deze bepaling moet het andere familielid een band met de betrokken Unieburger 

hebben die verder gaat dan simpelweg samenwonen om louter praktische redenen.  

 

Er dient dus sprake te zijn van een relatie van afhankelijkheid die gebaseerd is op 

een nauwe, duurzame persoonlijke band die is ontstaan in hetzelfde huishouden en in 

het kader van een gemeenschappelijk huiselijk leven, welke verder gaat dan louter 

samenwonen om praktische redenen.  

 

Het is aan het familielid om deze band aan te tonen.  

 

Om te toetsen of er sprake is van zo’n dergelijke band van verwantschap tussen de 

Unieburger en het andere familielid is onder meer van belang: 
- De hechtheid van de betrokken familierelatie; 

 
1 HvJ 15 september 2022, C-22/21, ECLI:EU:2022:683 

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=265547&part=1&doclang=NL&text=&dir=&occ=first&cid=1237619
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- De reciprociteit en de intensiteit van de band. De band moet van dien aard 
zijn dat als het andere familielid in het gastland niet zou kunnen inwonen bij 

de Unieburger, minstens een van beiden daaronder zou lijden; 

- Duur van het samenleven. 

 

Dit gaat volgens het Hof echter niet zo ver dat die band zodanig is dat de Unieburger 

zijn vrij verkeer-rechten niet zou uitoefenen indien het andere familielid hem niet zou 

kunnen vergezellen of volgen. Dan zou je immers dit andere familielid gelijkstellen 

met familieleden die worden genoemd in artikel 2, tweede lid, Richtlijn 2004/38.  

 

4. Afstemming 
SUA, JZ, DMB. 

 


