
 

 

Bijlage: Afspraken tussen de gemeente Rotterdam en de IND 
 
 
 
 
1. Melding gemeente aan IND 
• Als een EU-burger een bijstandsaanvraag doet, meldt de gemeente deze 

aanvraag binnen een week aan de IND. 
• Aanvragen van EU-burgers die niet ingezetenen zijn, die hier korter dan 

drie maanden verblijven of die als werkzoekenden naar Nederland zijn 
gekomen, worden direct afgewezen en niet gemeld aan de IND. 
 

2. Terugmelding IND aan gemeente 
• De IND stelt de verblijfsstatus vast van de EU-burger en meldt dit binnen 

twee weken aan de gemeente.  
 

3.a Beroep op bijstand heeft geen gevolgen heeft voor het verblijfsrecht  
• Dit is het geval als de EU-burger de status heeft van werknemer of 

zelfstandige, omdat hij langer dan een jaar in Nederland heeft gewerkt of 
als hij een economisch niet-actieve is die hier al langer dan vijf jaar 
verblijft.  

• De gemeente kent bijstand toe. 
 

3.b Beroep op bijstand heeft direct gevolgen voor het verblijfsrecht.  
• Dit is het geval bij economisch niet-actieven die hier korter dan twee jaar 

verblijven.  
• De IND brengt een voornemen tot verblijfsbeëindiging uit aan de EU-

burger.  
• De EU-burger heeft twee weken om zijn zienswijze tegen dit voornemen 

kenbaar te maken. Na verloop van deze termijn, besluit de IND binnen 
acht weken over het verblijfsrecht van de EU-burger en stelt de gemeente 
en de EU-burger hier direct van op de hoogte. Bij beëindiging van het 
verblijfsrecht wordt ook geen bijstand verleend. 

• Indien na vier weken na de aanvraag door de EU-burger de gemeente geen 
duidelijkheid heeft over de gevolgen van het beroep op de bijstand voor 
het verblijfsrecht moet de gemeente het wettelijk verplichte voorschot 
uitkeren. Dit zal het geval zijn als de EU-burger bezwaar maakt tegen het 
voornemen tot verblijfsbeëindiging. 

 
3.c Beroep op bijstand heeft gevolgen op termijn voor het verblijfsrecht 
• De gemeente neemt een definitief besluit op de aanvraag.  
• Dit is het geval bij werknemers of zelfstandige die hier korter dan een jaar 

hebben gewerkt. Zij behouden gedurende zes maanden na het ontstaan van 
de onvrijwillige werkloosheid hun verblijfsrecht.  

• Dit is ook het geval bij economisch niet-actieve EU-burgers die hier al 
langer dan twee jaar, maar korter dan vijf jaar, verblijven. Voor de termijn 



 

 

van de uitkering wordt een glijdende schaal gehanteerd. Na afloop van 
deze termijn beëindigt de IND het verblijfsrecht. 

 
 
 
 


