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Factsheet  

Gezinsleden die op basis van artikel 8 

EVRM rechtmatig verblijf krijgen 
Informatie over opvang en huisvesting  

 

 

 

Aanleiding  

 Gemeenten en VWN hebben vragen over opvang, huisvesting en 

maatschappelijke begeleiding van gezinsleden die op grond van artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) rechtmatig 

verblijf krijgen bij een vergunninghouder asiel.  

 Samengevat is het antwoord dat gezinsleden van een vergunninghouder asiel, 

die op basis van 8 EVRM in Nederland rechtmatig verblijf krijgen, qua opvang, 

huisvesting en maatschappelijke begeleiding soortgelijk worden behandeld als 

nareizende gezinsleden. Immers, zij behoren allen tot één gezin. Onderstaand 

is dit nader beschreven.  

 

Gezinshereniging door nareis en op grond van artikel 8 EVRM 

 Een vergunninghouder asiel kan door middel van een aanvraag om nareis 

conform het bepaalde in artikel 29, lid 2, Vreemdelingenwet, verblijf 

aanvragen voor de volgende gezinsleden: 
 Volwassene die vraagt om gezinshereniging met echtgeno(o)t(e), partner 

of (pleeg)kind1 

 Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV) die vraagt om 
gezinshereniging met ouder(s) 

 Een vergunninghouder asiel kan door middel van een beroep op artikel 8 

EVRM verblijf aanvragen voor (andere) familieleden. In artikel 8 van het 

EVRM is het recht op eerbiediging van privé- en familieleven bepaald. Bij een 

beroep op artikel 8 EVRM vindt een  individuele toets plaats, waarbij de IND 

beoordeelt of verblijf moet worden verleend voor het uitoefenen van het 

gezinsleven op grond van artikel 8 EVRM. Wanneer een vergunninghouder 

asiel vraagt om overkomst van familieleden, rechtvaardigen individuele 

omstandigheden veelal het aannemen van een schending van artikel 8 EVRM 

bij het weigeren van verblijf. In de praktijk gaat het dan vooral om de 

volgende type zaken: 
 AMV die door middel van nareis vraagt om gezinshereniging met ouders 

die op hun beurt op basis van artikel 8 EVRM vragen om gezinshereniging 
met broer(s) of zus(sen)2 van de AMV.. Het gaat veelal om minderjarige 
broer(s) of zus(sen van de AMV. 

 AMV die gedurende de behandeling van diens asielaanvraag meerderjarig 

is geworden. De aanvraag voor gezinshereniging met ouders is dan niet 

                                                
1 Nareis voor (ruim) meerderjarige kinderen is mogelijk als er sprake is van “more than 

normal emotional ties” tussen kind en ouder(s). Voor jongvolwassene kinderen geldt deze 

voorwaarde niet, behoudens contra-indicaties.  
2 Een minderjarige broer en zus komt niet in aanmerking voor verblijfsrecht op grond van 
het familieleven met de AMV, maar op grond van het familieleven met hun ouders (zij 
zouden anders alleen achterblijven bij vertrek van hun ouders naar NL). Sec genomen 
vraagt de ouder van de AMV om andere kinderen van het gezin, oftewel de broer(s) of 
zus(sen) van de AMV. 
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meer mogelijk op grond van  nareis, maar de vergunninghouder kan dan 
nog wel op grond van artikel 8 EVRM een aanvraag indienen. 

 AMV die de indientermijn van de nareisaanvraag heeft overschreden. 

Gezinshereniging met ouders is dan niet meer mogelijk op grond van 
nareis maar vaak wel op grond van 8 EVRM. 

 AMV die vraagt om gezinshereniging met pleegouder(s). 

 Nareizende gezinsleden ontvangen een (afgeleide) asielvergunning. 

Gezinsleden, die op basis van 8 EVRM rechtmatig verblijf krijgen, ontvangen 

een reguliere vergunning.  
 

 

Opvang 

 De gezinsleden, waarvoor een AMV verblijf in Nederland heeft aangevraagd 

en die die in Nederland arriveren, zullen meestal bestaan uit nareizende 

gezinsleden én gezinsleden, die op grond van een beroep op artikel 8 EVRM 

rechtmatig verblijf krijgen. Het kan ook voorkomen dat de gezinsleden van 

een vergunninghouder asiel die in Nederland arriveren enkel bestaan uit één 

of meerdere personen die een reguliere vergunning krijgen op grond van 

artikel 8 EVRM3. In deze gevallen geldt dezelfde werkwijze qua opvang, 

uitplaatsing, meetellen voor de taakstelling en rechten en plichten bij 

inburgering. 

 Nareizende gezinsleden hebben recht op COA opvang, tenzij er (voor het 

gezin) passende huisvesting is in de gemeente. Dit geldt eveneens voor 

gezinsleden van een vergunninghouder asiel, die op grond van artikel 8 EVRM 

rechtmatig verblijf krijgen, indien deze vergunninghouder asiel (ook wel 

referent genoemd) nog in de COA opvang verblijft4.  

 Uitgangspunt is dat het COA het gezin als eenheid opvangt. Daaruit volgt dat 

het COA in incidentele gevallen kan besluiten om toch opvang te bieden aan 

gezinsleden van een vergunninghouder asiel, die op basis van 8 EVRM 

rechtmatig verblijf krijgen, indien de referent niet meer in de COA opvang 

verblijft. Er zijn drie scenario’s te onderscheiden, waarbij situaties als 

hierboven beschreven incidenteel voorkomen: 

1. Als de referent nog verblijft in de COA opvang, dan biedt het COA aan alle 

gezinsleden opvang5. De huisvestende gemeente zoekt passende 

huisvesting voor alle gezinsleden, waarna uitplaatsing volgt. Als de 

referent een AMV’er is dan verblijft deze aanvankelijk bij NIDOS; de 

AMV’er wordt teruggeplaatst bij het COA tegen de tijd dat diens 

                                                
3 Dit kan plaatsvinden in de (m.u.v. het eerstgenoemde) type zaken, zoals genoemd onder 

kopje Gezinshereniging op grond van nareis en artikel 8 EVRM. 
4 Recht op opvang voor gezinsleden die op grond van artikel 8 EVRM in NL rechtmatig 

verblijf krijgen en waarbij de referent een vergunninghouder asiel is die in de opvang 

verblijft volgt uit artikel 3, derde lid en onder d van de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers 

(RVA): “…de vreemdeling die een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning als 

bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000 heeft ingediend onder een beperking 

verband houdend met verblijf als familie- of gezinslid indien sprake is van gezinshereniging 

met een asielzoeker aan wie met toepassing van deze regeling opvang wordt geboden.” 
5 In de meeste gevallen zullen de gezinsleden, die op grond van artikel 8 EVRM rechtmatig 

verblijf krijgen, gelijktijdig met de nareizende gezinsleden arriveren in NL. Gezinsleden, die 

op grond  van artikel 8 EVRM rechtmatig verblijf krijgen, op een later (of vroeger) moment 

arriveren dan de nareizende gezinsleden hebben nog steeds recht op opvang zolang de 

referent in de COA opvang verblijft. 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&artikel=14&g=2017-11-29&z=2017-11-29
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gezinsleden in Nederland arriveren. Het gezin wordt vervolgens 

gezamenlijk gehuisvest. 

2. Als de referent op het moment van aankomst van de gezinsleden in 

Nederland al verblijft in bemiddelde woonruimte  die passend is voor alle 

gezinsleden, dan biedt het COA geen opvang. Alle gezinsleden kunnen 

zich voegen bij de referent. 

3. Als de referent verblijft in gemeentelijke huisvesting die niet passend is 

voor alle gezinsleden (bijvoorbeeld in een éénkamerappartement), dan 

wordt de referent niet teruggeplaatst in de COA opvang tegen de tijd dat 

diens gezinsleden in Nederland arriveren. De referent blijft in de al 

bemiddelde woonruimte en de  gezinsleden krijgen COA opvang6, tot 

gezamenlijke7 uitplaatsing in passende woonruimte gerealiseerd kan 

worden.  

 

Uitplaatsing en taakstelling 

 Sinds februari 2017 worden ook gezinsleden van een vergunninghouder asiel, 

die op grond van artikel 8 EVRM in Nederland rechtmatig verblijf krijgen, al in 

het aanmeldcentrum ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Zij 

ontvangen na inschrijving echter niet zoals vergunninghouders en nareizigers 

direct hierna hun vreemdelingendocument. Deze moeten zij later ophalen bij 

een IND-loket.  

 In alle gevallen telt het COA de referent, nareizende gezinsleden én 

gezinsleden van een vergunninghouder asiel, die op basis van 8 EVRM 

rechtmatig verblijf krijgen, mee voor de taakstelling. Bij het vaststellen van 

de hoogte van de halfjaarlijkse taakstelling wordt rekening gehouden met de 

verwachte instroom van personen, voor wie een beroep op artikel 8 EVRM 

wordt gedaan.   

 Het door het COA voor de huisvesting van vergunninghouders gehanteerde 

Taakstelling Volg Systeem (TVS) voorziet voor nareizende gezinsleden in een 

automatische woningcheck en informatievoorziening over de processtappen in 

het nareisproces. Inmiddels  bevat TVS ook informatie over gezinsleden van 

een vergunninghouder asiel, die op basis van 8 EVRM rechtmatig verblijf 

krijgen.  
.   

 

Inburgering 

 De rechten en plichten bij de inburgering van gezinsleden van een 
vergunninghouder asiel, die op basis van 8 EVRM in Nederland rechtmatig 
verblijf krijgen, zijn  hetzelfde als die voor nareizigers. 

 In art. 18 van de Wet Inburgering is per 1 oktober 2017 bepaald dat gemeenten 
maatschappelijke begeleiding moeten bieden aan gezinsleden van een 
vergunninghouder asiel ongeacht of deze gezinsleden een reguliere vergunning 

                                                
6 Het COA kan besluiten om geen opvang te bieden aan gezinsleden, die op grond van 

artikel 8 EVRM rechtmatig verblijf krijgen, in Nederland arriveren al enige tijd nadat de 

referent met de andere gezinsleden zijn uitgeplaatst in passende huisvesting. In deze 

(uitzonderlijke) gevallen zullen het COA en de gemeenten gezamenlijk nagaan of  een - en 

welke- oplossing nodig is. 
7 Indien een aanbod van gezamenlijke woonruimte niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat het 

gezin te groot is om een passende woonruimte voor de vinden) kan het COA besluiten  om 

de volwassen broers en/of zussen zelfstandig  te huisvesten.  
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of asielvergunning ontvangen. Gemeenten ontvangen een vergoeding voor 
deze maatschappelijke begeleidng. 

 

8 EVRM buiten asielcontext 

Ook mensen zonder asielachtergrond kunnen verblijf van een gezins- of familielid 

op grond van artikel 8 EVRM aanvragen. Personen, die op basis van 8 EVRM in 

Nederland rechtmatig verblijf krijgen en die niet tot in deze factsheet bedoelde 

gezinsleden van een vergunninghouder asiel behoren, hebben geen recht op 

opvang. Gemeenten zijn op basis van de taakstelling niet verplicht om te zorgen 

voor gemeentelijke huisvesting. Zij tellen ook niet mee voor de taakstelling.  
 

 

 


