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HOOFDSTUK 1:  
ALGEMENE INLEIDING 

 

 

"…vanaf het moment dat de lidstaten besloten het bestaande concept van nationaliteit uit te breiden 

met een nieuwe en aanvullende hoedanigheid van 'Burger van de Unie', (werd het) onmogelijk om 

zulke personen te beschouwen als louter economische productiefactoren. Burgers zijn geen 'bronnen' 

die worden aangewend voor de productie van goederen en diensten, maar individuen die verbonden 

zijn met een politieke gemeenschap en beschermd worden door fundamentele rechten."3 

 

1. Het jaar 2013 ging voorbij als het 'Europees Jaar van de burger'. Hiermee wou men de aandacht 

vestigen op de rechten waarvan iedereen in de Europese Unie (EU) als Europese burger (EU-burger) 

geniet, zodat het debat over het burgerschap gestimuleerd wordt en de EU-burgers over hun rechten 

geïnformeerd worden. 2013 was het jaar om dergelijke stimulansen de EU in te sturen, aangezien 2013 

het jaar van de Europese verkiezingen vooraf gaat, in 2013 de twintigste verjaardag van het Europese 

burgerschap gevierd wordt,… De EU-burger moet zich betrokken voelen bij de gemeenschap en de 

samenleving waar hij deel van uitmaakt. Dit is niet louter op plaatselijk of nationaal vlak, maar zeker 

ook op het Europese niveau. Dit is van vitaal belang voor een gezonde democratie en voor de 

toekomst van de EU. Als EU-burgers hun rechten kennen en begrijpen, dan kunnen zij deze ook beter 

benutten. Dat is niet alleen goed voor de EU-burger, maar ook voor de economie en de samenleving in 

de EU als één geheel. Het is dan ook een gelezen kans om in deze masterproef het project 'Europees 

Jaar van de burger' verder te zetten en de volledige aandacht te vestigen op één van de fundamentele 

rechten die verbonden zijn aan de status van EU-burger, namelijk het recht van vrij verkeer van 

personen en meer bepaald op het deelaspect van het vrij verkeer van personen zoals dit omschreven is 

in de 'Burgerschapsrichtlijn'. 

 

2. Zoals in de preambule van het Verdrag betreffende de Europese Unie vermeld staat, is het 

burgerschap van de Unie een essentieel onderdeel van de interne markt van de EU. De 

gemeenschappelijke Europese nationaliteit, welke bijdraagt tot het Europees burgerschap, zal de 

Europese identiteit versterken. Het zal ervoor zorgen dat de burgers betrokken worden bij de Europese 

integratie. De lidstaten zijn vastbesloten een gemeenschappelijk burgerschap in te voeren voor de 

onderdanen van de lidstaten. Het burgerschap is ingevoerd met het Verdrag van Maastricht van 7 

februari 1992, maar is altijd een probleem geweest in verband met de soevereiniteit van de lidstaten. 

Lidstaten willen namelijk hun soevereiniteit zoveel mogelijk in eigen handen houden, waardoor het 

                                                        
3 Conclusie van Advocaat-Generaal E. SHARPSTON in arrest Ruiz Zambrano, § 127. 
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voor hen belangrijk is de nationaliteitsvoorwaarden zelf te bepalen. Een EU-burger is daarom eenieder 

die de nationaliteit bezit van één van de lidstaten, zodanig dat de lidstaten de bevoegdheid in verband 

met de nationaliteit behouden. 

 

3. Dit Europees burgerschap, dewelke supplementair is ten aanzien van het nationaal burgerschap, 

verleent iedere EU-burger een fundamenteel en persoonlijk recht van vrij verkeer van personen. Dit 

vrij verkeer van personen houdt in dat de EU-burgers het recht hebben tot het grondgebied van alle 

lidstaten te worden toegelaten, zich er te verplaatsen, er te verblijven en zich er eventueel te vestigen, 

ongeacht hun nationaliteit. Het vrij verkeer van personen wordt op grond van artikel 21 Verdrag 

betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) toegekend aan de EU-burgers. Dit 

fundamenteel en persoonlijk recht wordt echter wel aan beperkingen en voorwaarden onderworpen, 

zoals bepaald in het VWEU en de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten 

voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en 

tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 

75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (Burgerschapsrichtlijn4).  

 

4. De Burgerschapsrichtlijn kan als essentieel beschouwd worden, aangezien dit het vrij verkeer van 

personen regelt en dit recht gezien kan worden als een onderdeel van het 'juridisch erfgoed' van de 

EU-burgers. Bovendien telt de EU ruim 500 miljoen inwoners verspreid over 28 lidstaten nu Kroatië 

in juli 2013 is toegetreden tot de EU. Heel wat EU-burgers zullen aanspraak kunnen maken op de 

rechten voortvloeiend uit de Burgerschapsrichtlijn aangezien meer dan 8 miljoen EU-burgers in 

andere lidstaten verblijven dan dewelke waarvan zij de nationaliteit bezitten, maar ook aangezien 

miljoenen EU-burgers jaarlijks binnen de EU reizen.5 De Burgerschapsrichtlijn zorgt dus voor een 

concrete bevestiging van het Europees Burgerschap en de integratie van de verschillende nationale 

identiteiten van de EU, die met hun culturele verscheidenheid de rijkdom ervan vormen. 

 

5. De Burgerschapsrichtlijn slaagt erin het recht van de EU-burgers en hun familieleden om zich vrij 

te bewegen en vrij te verblijven binnen het grondgebied van de lidstaten in één enkel instrument te 

codificeren. Hierdoor was het mogelijk het complexe wetgevingsamalgaam en de overvloedige 

rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ) in één tekst samen te gieten en de sectorale en fragmentaire 

                                                        
4 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 
72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, PB. L. 158/47 van 
30 april 2004. 
5  Vijfde verslag van de Commissie over het burgerschap van de Unie (1 mei 2004 – 30 juni 2007), 
COM(2008) 85, Brussel, 15 februari 2008. 
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benadering te verhelpen. We hebben heden ten dage geen negen richtlijnen en twee verordeningen 

meer nodig om het concept van het Europees Burgerschap te kunnen vatten. Bovendien vereenvoudigt 

de Burgerschapsrichtlijn de uitoefening van de rechten, verstevigt het de rechten van de familieleden 

van de EU-burgers en voert het een permanent recht van verblijf in na vijf jaar ononderbroken 

wettelijk verblijf in een gastlidstaat.  

 

6. De inhoud van de Burgerschapsrichtlijn zal verder systematisch besproken worden in het licht 

van de rechtspraak van het HvJ. De rechtspraak van het HvJ is van zeer groot belang. Het speelde niet 

alleen een rol bij de totstandkoming van de Burgerschapsrichtlijn, maar zeker ook na de 

inwerkingtreding. Hoewel de Europese wetgever het vrij verkeer van personen tracht te 

vereenvoudigen, bleven immers heel wat onzekerheden en onduidelijkheden over. Dit is op het eerste 

zicht reeds duidelijk aan de hand van de lijvigheid van mijn masterproef. De onduidelijkheden en 

onzekerheden hebben aanleiding gegeven tot een amalgaam van nieuwe rechtspraak van het HvJ, 

enerzijds met een uitleggende functie, anderzijds met een terechtwijzende functie. Gedurende de 

(recente) jaren heeft het HvJ prejudiciële vragen gekregen omtrent de uitlegging van één of meerdere 

bepalingen van de Burgerschapsrichtlijn. Verder heeft zij, nadat een procedure werd opgestart door de 

Europese Commissie, met een verwijzende vinger moeten optreden ten aanzien van lidstaten 

aangezien deze de verplichtingen volgend uit de Burgerschapsrichtlijn niet zijn nakomen of nog steeds 

niet nakomen. Met deze masterproef tracht ik een beter inzicht te krijgen in de mate van 

belangrijkheid van het vrij verkeer van personen en de wijze waarop het HvJ hiermee omspringt om 

de bepalingen uit te leggen en te definiëren. 

 

7. Na dit eerste inleidende hoofdstuk ga ik verder met een algemene bespreking van de 

Burgerschapsrichtlijn. Ik zal meer bepaald de gedachtegang achter de Burgerschapsrichtlijn en de 

hiermee beoogde doelstellingen bespreken aan de hand van de adviezen van het Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. Vervolgens handelt het derde hoofdstuk over de 

territoriale werkingssfeer van de Burgerschapsrichtlijn. Zoals de Burgerschapsrichtlijn op het eerste 

zicht laat uitschijnen, is het niet van toepassing op 'puur interne aangelegenheden'. Daarom zal ik eerst 

bepreken wat onder het begrip 'puur interne aangelegenheden' begrepen moet worden volgens het HvJ. 

Het HvJ heeft doorheen de jaren duidelijk gemaakt dat EU-burgers geen aanspraak kunnen maken op 

de rechten vervat in de Burgerschapsrichtlijn wanneer zij zich in een 'puur interne aangelegenheid' 

bevinden. Daarom zal ik vervolgens de lacune bespreken die dit met zich meebrengt voor het vrij 

verkeer van personen en de wijze waarop het HvJ anticipeert door gebruik te maken van de 'effectieve 

genot'-test. Wanneer de EU-burgers binnen de territoriale werkingssfeer vallen van de 

Burgerschapsrichtlijn, is het nog niet duidelijk wat met hun familieleden, die derdelanders zijn, dient 

te gebeuren. Dit wordt in de tweede afdeling uitvoerig besproken. In het vierde hoofdstuk ga ik over 

tot de bespreking van het personele toepassingsgebied. Ik zal de verschillende categorieën van 
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personen, alsmede de voorwaarden die hieraan verbonden zijn, één voor één, bespreken Wanneer 

naast de territoriale werkingssfeer, ook het personele toepassingsgebied besproken is, ga ik verder in 

hoofdstuk 5 met het bespreken van de verschillende rechten waarop EU-burgers en hun familieleden 

aanspraak kunnen maken overeenkomstig de Burgerschapsrichtlijn. Eerst is er het uitreis- en 

inreisrecht, vervolgens het verblijfsrecht dat ingedeeld kan worden in een kort verblijfsrecht, een lang 

verblijfsrecht en tot slot een duurzaam verblijfsrecht. Het vijfde hoofdstuk gaat over de 

beoordelingsmarge die lidstaten blijven behouden. Lidstaten hebben immers de mogelijkheid het vrij 

verkeer in te perken op grond van redenen van openbare orde, openbare veiligheid en 

volksgezondheid. Aangezien het een beperking inhoudt van één van de meest fundamentele rechten 

verbonden aan de status van het Europees burgerschap, tracht het HvJ de touwtjes in handen te houden 

en de nationale beperkende maatregelen aan strikte controle te onderwerpen. Ik rond deze masterproef 

af met het nagaan of de lidstaten de Burgerschapsrichtlijn als zodanig geïmplementeerd hebben in de 

nationale wetgeving. De belemmeringen van het vrij verkeer van personen kunnen immers maar de 

wereld uit geholpen worden wanneer de Burgerschapsrichtlijn zo volledig mogelijk en zo correct 

mogelijk door de lidstaten wordt toegepast. 
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HOOFDSTUK 2:  
DE BURGERSCHAPSRICHTLIJN ALGEMEEN 

 

 

AFDELING 1: De beoogde doelstellingen 
 

8. De Burgerschapsrichtlijn betreft het vrij verkeer van personen, wat gezien kan worden als een 

fundamenteel en persoonlijk recht van alle EU-burgers. 6  Het centrale doel van de 

Burgerschapsrichtlijn is er daarom op gericht de bestaande sectorale en fragmentaire instrumenten 

aangaande werknemers, zelfstandigen, maar ook aangaande studenten en andere economisch inactieve 

personen te codificeren en te herzien, zodanig dat de uitoefening van het recht van vrij verkeer 

vereenvoudigd en verstevigd wordt. 7  Er kan eerst en vooral gesproken worden van een 

vereenvoudiging in het wetgevingskader aangezien er vandaag slechts één richtlijn is in tegenstelling 

tot de negen richtlijnen en twee verordeningen die golden voor de inwerkingtreding van de 

Burgerschapsrichtlijn. Deze richtlijnen en verordeningen hadden betrekking op het recht van vrij 

verkeer en bevatten de voorwaarden voor het recht van toegang en verblijf van bepaalde categorieën 

EU-burgers: zelfstandige ondernemers, werknemers, studenten, gepensioneerden, niet-werkenden en 

hun gezinsleden. Deze vereenvoudiging was noodzakelijk aangezien het vrij verkeer van personen tot 

het 'juridisch erfgoed' van alle EU-burgers behoort.8 Deze fragmentaire benadering is het gevolg van 

het oorspronkelijk geldende inreis- en verblijfsrecht. Dit had namelijk alleen maar betrekking op 

personen die om arbeidsredenen naar een andere lidstaat trokken.9 De Burgerschapsrichtlijn voorziet 

nu in een persoonsgebonden juridisch kader dat alle personen behelst die de nationaliteit van een 

lidstaat hebben ongeacht of ze al dan niet economisch actief zijn, alsook de familieleden, ongeacht hun 

nationaliteit.10  

 

9. De vereenvoudiging heeft niet alleen betrekking op een vereenvoudiging van het 

wetgevingskader, maar ook op een vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten die EU-
                                                        
6 Burgerschapsrichtlijn, considerans, 1. 
7 Burgerschapsrichtlijn, considerans, 3. 
8 Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun familieleden zich op het 
grondgebied van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven", COM(2001) 257 definitief, 24 april 
2002, 1.3. 
9 Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun familieleden zich op het 
grondgebied van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven", COM(2001) 257 definitief, 24 april 
2002, 1.6. 
10 I. GOVAERE, "De Lissabon internemarktdoelstellingen en de 'horizontale' Burger- en Dienstenrichtlijnen: 
implicaties voor de Belgische rechtsorde" in I. GOVAERE (ed.), Europees Recht: Moderne interne markt voor de 
praktijkjurist, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2012, (3) 21. 
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burgers moeten verrichten om de rechten in kwestie te kunnen uitoefenen.11 Er zal bijvoorbeeld door 

de lidstaten voor het verblijfsrecht voor maximum drie maanden geen andere voorwaarden of 

formaliteiten mogen worden opgelegd dan de verplichting in het bezit te zijn van een geldige 

identiteitskaart of een geldig paspoort.12 Deze vereenvoudigingen zullen tot gevolg hebben dat de EU-

burgers gemakkelijker en met minder administratieve moeilijkheden van hun rechten gebruik kunnen 

maken zonder de diverse obstakels die tot dusver de uitoefening van het recht hebben belemmerd.13 

 

10. De Burgerschapsrichtlijn gaat niet louter de bestaande regelgeving in één tekst gieten, maar gaat 

hierbij ook rekening houden met de relevante rechtspraak van het HvJ. Het HvJ heeft namelijk 

gedurende de jaren een 'principe-gedreven en persoonsgericht' kaderwerk ontwikkeld waarbij de 

vrijheid van de lidstaten omtrent immigratie teruggeschroefd wordt tot een absoluut minimum voor 

wat de EU-burgers en hun familieleden betreft.14 Reeds in de preambule van de Burgerschapsrichtlijn 

wordt verwezen naar de rechtspraak van het HvJ. Zo heeft het HvJ onder andere reeds besloten dat 

lidstaten geen besluit tot levenslange verwijdering van hun grondgebied kunnen nemen ten aanzien 

van de begunstigde van de Burgerschapsrichtlijn.15 Deze codificering van de rechtspraak van het HvJ 

in secundaire wetgeving, zoals de Burgerschapsrichtlijn, kan ertoe leiden dat een dynamische en 

casuïstische benadering die gebruikt wordt door het HvJ gaat veranderen naar een statische algemene 

benadering. De Burgerschapsrichtlijn kan dus ook de verankering of bestendiging van belemmeringen 

op het vrij verkeer binnen de interne markt als potentieel effect hebben.16 Het heeft echter wel tot 

voordeel dat de rechtspraak van het HvJ meer transparant wordt voor de EU-burger.17 

 

11. Daarnaast is er ook nog een versteviging van de rechten van EU-burgers. Enerzijds worden de 

rechten van familieleden, ongeacht hun nationaliteit verstevigd. Familieleden zijn immers een cruciaal 

element is teneinde de eenheid van het gezin te handhaven. EU-burgers zijn, "ook wanneer zij zich 

                                                        
11 Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun familieleden zich op het 
grondgebied van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven", COM(2001) 257 definitief, 24 april 
2002, 2.3. 
12 Artikel 6, lid 1. 
13 Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun familieleden zich op het 
grondgebied van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven", COM(2001) 257 definitief, 24 april 
2002, 3.3. 
14 N.N. SHUIBHNE, "The third age of EU citizenship, Directive 2004/38 in the case law of the Court of Justice" in 
P. SYRPIS (ed.), The judiciary, the legislation and the EU internal market, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2012, (331) 332. 
15 Burgerschapsrichtlijn, considerans, 27. 
16 I. GOVAERE, "De Lissabon internemarktdoelstellingen en de 'horizontale' Burger- en Dienstenrichtlijnen: 
implicaties voor de Belgische rechtsorde" in I. GOVAERE (ed.), Europees Recht: Moderne interne markt voor de 
praktijkjurist, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2012, (3) 23. 
17 I. GOVAERE, "De Lissabon internemarktdoelstellingen en de 'horizontale' Burger- en Dienstenrichtlijnen: 
implicaties voor de Belgische rechtsorde" in I. GOVAERE (ed.), Europees Recht: Moderne interne markt voor de 
praktijkjurist, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2012, (3) 23. 
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verplaatsen, geen robots, maar mensen. Zij worden verliefd, trouwen en krijgen kinderen. Het gezin 

kan (…) uitsluitend bestaan uit Unieburges, of uit nauw met elkaar verbonden Unieburgers en 

onderdanen van derde landen. Wanneer familieleden niet op dezelfde wijze behandeld worden als de 

rechten van vrij verkeer uitoefenende Unieburgers, verliest het concept van vrijheid van verkeer 

iedere ware betekenis".18 Voor personen die niet onder de definitie van familieleden vallen, moet toch 

nagegaan worden of het inreis en verblijf desondanks niet aan hen kan worden toegekend, rekening 

houdend met hun relatie met de EU-burger of andere omstandigheden.19 Het Economisch en Sociaal 

Comité stelt dat de uitbreiding van de definitie "familielid" beter aansluit bij de huidige realiteit en 

meer oog heeft voor omstandigheden waarmee alle EU-burgers te maken kunnen krijgen, namelijk de 

liefde.20 Het Comité van de Regio's gaat nog een stap verder en stelt dat de Burgerschapsrichtlijn een 

centrale plaats geeft aan het gezin en verwijst hier dan ook uitgebreid naar in zijn advies.21 Het is zeer 

tevreden met de nieuwe uitgebreide definitie die de Burgerschapsrichtlijn geeft aan het begrip 

"familielid". Zo zal er bijvoorbeeld niet louter meer gesproken worden over de echtgenoot, maar zal 

ook de ongehuwde partner als familielid beschouwd worden. Dit zorgt ervoor dat het begrip 

overeenstemt met de verruiming die plaatsgevonden heeft in sommige lidstaten zonder druk te zetten 

op de landen die nog niet zo ver zijn.22 De Europese wetgever geeft hier dus een duidelijk signaal dat 

het bereid is een brede interpretatie aan het concept 'familielid' te geven.23 Daarnaast wordt ook het 

permanent of duurzaam verblijfsrecht ingevoerd. Het duurzaam verblijf kan beschouwd worden als 

een versteviging van het burgerschapsgevoel en is een kernelement in het promoten van de sociale 

samenhang tussen de verschillende EU-burgers. Dit is dan ook één van de fundamentele doelen van de 

Unie.24  

 

12. Anderzijds worden de procedurele waarborgen verstevigd. Deze procedurele waarborgen moeten 

worden vastgelegd ter verzekering van een hoog beschermingsniveau van de rechten van de EU-

burger en zijn familieleden. Er is sprake van procedurele waarborgen in het geval van weigering van 

                                                        
18 Conclusie van Advocaat-Generaal E. SHARPSTON in arrest Ruiz Zambrano, § 128. 
19 Burgerschapsrichtlijn, considerans, 6. 
20 Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun familieleden zich op het 
grondgebied van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven", COM(2001) 257 definitief, 24 april 
2002, 3.6. 
21 Advies van het Comité van de Regio’s over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun familieleden zich op het grondgebied van de 
lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven", 13 maart 2002, o.a. 1.14-1.20, 2.9. 
22 Advies van het Comité van de Regio’s over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun familieleden zich op het grondgebied van de 
lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven", 13 maart 2002, 1.14. 
23 F. ROSSI DAL POZZO, Citizenship Rights and Freedom of Movement in the European Union, AH Alphen aan 
den Rijn, Kluwer Law International, 2013, 126. 
24 A. FAVELL en E. RECCHU, "Pioneers of European Integration: An introduction" in A. FAVELL en E. RECCHU 
(eds.), Pioneers of European Integration, citizenship and mobility in the EU, UK, MPG Books Group, 2009, (1) 
10 en Burgerschapsrichtlijn, considerans, 17. 
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toegang tot of verblijf in een andere lidstaat, en in het geval van het optreden van de autoriteiten, meer 

bepaald met betrekking tot de naleving van het motiveringsbeginsel. Zo wordt er enerzijds voorzien in 

procedurele waarborgen wanneer er sprake is van een beperking van het vrij verkeer en verblijf van 

EU-burgers om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. De besluiten die 

hieromtrent genomen worden, moeten overeenkomstig artikel 30 Burgerschapsrichtlijn schriftelijk, 

nauwkeurig en volledig ter kennis gebracht worden aan de betrokkene. De procedurele waarborgen 

worden anderzijds des te strenger wanneer er een besluit is tot verwijdering om redenen van openbare 

orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. De betrokkene moet dan overeenkomstig artikel 31 

Burgerschapsrichtlijn toegang hebben tot gerechtelijke of administratieve rechtsmiddelen, zodanig dat 

de betrokkene een beroep kan instellen tegen het besluit tot verwijdering. Indien de 

verwijderingsmaatregelen aldus toegepast worden, dan zal dit besluit enkel voor een bepaalde termijn 

gelden. Overeenkomstig artikel 32 Burgerschapsrichtlijn zal de betrokkene na het verloop van een 

redelijke termijn een aanvraag tot opheffing van het besluit kunnen indienen, waardoor de betrokkene 

terug zijn recht van vrij verkeer kan uitoefenen.  

 

13. Samengevat kan gesteld worden dat de Burgerschapsrichtlijn zal bijdragen in het vermijden van 

nationale moeilijkheden en verschillen. De Burgerschapsrichtlijn gaat het fundamentele vrij verkeer 

van personen omschrijven en uitbreiden waardoor de rechten van de EU-burger vereenvoudigd en 

verstevigd worden. 25 Hierdoor zal het mogelijk zijn dat de EU-burgers op hun beurt een steentje 

bijdragen bij de Europese integratie. De Burgerschapsrichtlijn en het vrij verkeer van EU-burgers 

hangen immers intrinsiek samen met het Europees burgerschapsgevoel en met de integratie van de 

interne markt van de EU, waardoor een correctie toepassing van de Burgerschapsrichtlijn rechtstreeks 

zal bijdragen tot de Europese integratie. Of zoals het Comité van de Regio's in het advies omtrent de 

Burgerschapsrichtlijn stelt: "de voorgestelde vernieuwingen (zijn) onmisbaar voor een concrete 

bevestiging van het Europese burgerschap en de integratie van de verschillende nationale identiteiten 

van de Unie, die met hun culturele verscheidenheid de rijkdom ervan vormen."26  

 

AFDELING 2: De uitlegging van de Burgerschapsrichtlijn 
 

14. Zoals reeds aangehaald is het vrij verkeer van personen een fundamenteel en persoonlijk recht 

van de EU-burgers. Het is daarom belangrijk dat de EU-burgers het effectieve genot kunnen hebben 

van de aan de status van EU-burger ontleende rechten van vrij verkeer. Net zoals het algemeen 

                                                        
25A. FAVELL en E. RECCHU, "Pioneers of European Integration: An introduction" in A. FAVELL en E. RECCHU 
(eds.), Pioneers of European Integration, citizenship and mobility in the EU, UK, MPG Books Group, 2009, (1) 
11. 
26 Advies van het Comité van de Regio’s over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun familieleden zich op het grondgebied van de 
lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven", 13 maart 2002, 1.4. 
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uitleggingsbeginsel27 moet een bepaling van de Burgerschapsrichtlijn zodanig uitgelegd worden dat de 

geldigheid ervan niet aangetast wordt. Wanneer een bepaling voor verschillende interpretaties vatbaar 

is, moet de voorkeur worden gegeven aan de uitlegging die de nuttige werking van de bepaling kan 

verzekeren.28 De Burgerschapsrichtlijn zal dus zodanig worden uitgelegd dat het een nuttig effect 

heeft. Uitleggingen die hieraan afbreuk zouden doen moeten daarom vermeden worden.  

 

15. Advocaat-Generaal BOT gaat in de zaak Rahman29 vier uitleggingsregels opsommen die men kan 

afleiden uit de rechtspraak van het HvJ.30 De eerste regel moet afgeleid worden uit punt 3 van de 

considerans van de Burgerschapsrichtlijn. Het doel van de Burgerschapsrichtlijn is immers het recht 

van de EU-burgers van vrij verkeer en verblijf te vereenvoudigen en te versterken. Daarom moeten de 

bestaande EU-instrumenten waarin afzonderlijke regelingen zijn vastgesteld voor werknemers, 

zelfstandigen, studenten en andere niet-actieven worden gecodificeerd en herzien. Hieruit leidt het 

HvJ af dat de EU-burgers aan de Burgerschapsrichtlijn niet minder rechten mogen ontleend worden 

dan aan de handelingen van afgeleid recht die door de Burgerschapsrichtlijn zijn gewijzigd of 

ingetrokken.31 Dit werd onder andere door het HvJ aangehaald in de arresten Metock32 en Lassal33 en 

later herhaald in het arrest Tsakouridis34.  

 

16. Als tweede uitleggingsregel verwijst Advocaat-Generaal BOT naar de teleologische en nuttige 

wijze van interpretatie.35 Bij deze interpretatie techniek gaat men rekening houden met het doel van de 

Burgerschapsrichtlijn. Het doel van de Burgerschapsrichtlijn, zoals reeds omschreven in hoofdstuk 2, 

is de sectorale en fragmentaire benadering van het recht van vrij verkeer en verblijf te verhelpen en de 

uitoefening van dit recht te vergemakkelijken. Bovendien speelt de eenheid van het gezin in het 

behalen van de doelstelling een grote rol. Het is namelijk een doel van de Burgerschapsrichtlijn om de 

eenheid van het gezin te bevorderen. Daarom zal het HvJ met beide factoren rekening houden bij het 

teleologisch interpreteren van de tekst. 

 

17. De derde regel houdt verband met een fundamenteel beginsel zoals het vrij verkeer van personen. 

Aangezien het vrij verkeer van personen een fundamenteel beginsel is,36 moeten de bepalingen waarin 

                                                        
27 Arrest Sturgeon, § 47.  
28 Arrest Lassal, § 51-52. 
29 Arrest Rahman. 
30 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 33-40. 
31 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 34. 
32 Arrest Metock, § 59. 
33 Arrest Lassal, § 30. 
34 Arrest Tsakouridis, § 23. 
35 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 35. 
36 Dit wordt namelijk in 1 van de considerans van de Burgerschapsrichtlijn aangehaald: "Burgerschap van de 
Unie verleent iedere burger van de Unie, (…), een fundamenteel en persoonlijk recht van vrij verkeer en verblijf 
op het grondgebied van de lidstaten." 
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dit fundamenteel beginsel is verankerd ruim worden uitgelegd zodanig dat in geen geval hun nuttig 

effect wordt ontnomen.37 De beperkingen daarentegen zullen restrictief worden uitgelegd.38  Dit is 

immers vaste rechtspraak van het HvJ. In het arrest Lassal bepaalt het HvJ namelijk dat de bepalingen 

van de richtlijn niet restrictief mogen geïnterpreteerd worden en dat in geen geval hun nuttig effect 

mag worden ontnomen,39 zoals het HvJ dit eerder had uitgelegd in de arresten Metock40 en Eind41. Dit 

nuttig effect wordt dan inzake het vrij verkeer van personen als een flexibel begrip begrepen waardoor 

het HvJ reeds een hindernis van het vrij verkeer van personen ziet wanneer de uitoefening van het vrij 

verkeer verhinderd, afgeschrikt of zelfs ontmoedigd wordt.42  

 

18. Tot slot haalt Advocaat-Generaal BOT ook nog een vierde en laatste interpretatieregel aan, meer 

bepaald de autonome en uniforme unierechtelijke interpretatie.43  Dit betekent dat een bepaling 

autonoom en uniform moet worden geïnterpreteerd in de gehele EU, voorzover de bepaling zelf niet 

nader aangeeft hoe de bewoording van die bepaling moet worden opgevat, en er evenmin naar het 

nationale recht wordt verwezen. Deze unierechtelijke interpretatie zijn volgens vaste rechtspraak 

noodzakelijk voor een eenvormige toepassing van het EU-recht en het gelijkheidsbeginsel.44  

 

19. Dit zijn echter nog niet alle door het HvJ aangehaalde interpretatieregels. In het arrest McCarthy 

gaat het HvJ ook nog gebruik maken van de letterlijke interpretatie van de bepalingen van de 

Burgerschapsrichtlijn, waarbij het gaat kijken naar de letterlijke bewoording van de tekst om een 

bepaling uit te leggen.45 

 

20. Het HvJ zal de bepalingen van de Burgerschapsrichtlijn waarover onduidelijkheden of 

onzekerheden rijzen in de lidstaten uitleggen aan de hand van voorgaande interpretatietechnieken. Het 

doel van de volgende hoofdstukken is dan ook de bepalingen van de Burgerschapsrichtlijn 

artikelsgewijs te bespreken aan de hand van de relevante arresten van het HvJ en de door hun 

gebruikte interpretatietechnieken met als ultieme doel een klare kijk op de Burgerschapsrichtlijn te 

verschaffen. 

  

                                                        
37 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 38. 
38 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 38 en arrest Kempf, § 13. 
39 Arrest Lassal, § 31. 
40 Arrest Metock, § 84. 
41 Arrest Eind, § 43, tweede zin. 
42 A. ILIOPOULOU PENOT, "The Transnational Character of Union Citizenship" in M. DOUGAN, N.N. SHUIBHNE 
en E. SPAVENTA (eds.) Empowerment and Disempowerment of the European Citizen, Oxford, Hart Publishing, 
2012, (17) 30. 
43 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 39. 
44 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 39; arrest Ziolkowski, § 32; arrest Linster, § 43 
en arrest Ekro, § 11. 
45 Arrest McCarthy, § 32. 



 11 

HOOFDSTUK 3:  
DE TERRITORIALE WERKINGSSFEER VAN DE 

BURGERSCHAPSRICHTLIJN 
 

 

22. Nu de algemene context van de Burgerschapsrichtlijn geschetst is, is het onderzoek naar de 

territoriale werkingssfeer de volgende stap. Hierbij wil ik echter onmiddellijk opmerken dat ik gebruik 

maak van het concept 'territoriale werkingssfeer' in de meest ruime zin van het woord. Ik gebruik het 

concept met name in de zin van een territoriale verplaatsing die plaatsvindt binnen het Europese 

grondgebied als het geheel. Artikel 3, lid 1 Burgerschapsrichtlijn onthult omtrent de territoriale 

werkingssfeer reeds een groot deel, aangezien het bepaalt dat de richtlijn toepassing zal vinden ten 

aanzien van iedere EU-burger die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan 

hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden die hem begeleiden of zich bij hem voegen. Ik merk in 

deze bepaling een opsplitsing op tussen enerzijds EU-burgers en anderzijds hun familieleden. Dit 

hoofdstuk zal dan ook zo onderverdeeld worden. Ik zal aanvangen met de territoriale werkingssfeer 

ten aanzien van EU-burgers, om vervolgens verder te gaan met de familieleden en wat van hen 

verwacht wordt om binnen de territoriale werkingssfeer van de Burgerschapsrichtlijn te vallen. 

 

AFDELING 1: Puur interne aangelegenheden 
 

23. Het is duidelijk uit de letterlijke betekenis van artikel 3, lid 1 dat de Burgerschapsrichtlijn niet 

van toepassing is op 'puur interne aangelegenheden' wat EU-burgers betreft. Er moet immers sprake 

zijn van een extern element. Dit houdt in dat de EU-burger gebruik maakt van zijn recht van vrij 

verkeer en niet blijft binnen de grenzen van de lidstaat waarvan deze de nationaliteit bezit en als 

zodanig een aanknopingspunt vindt met het EU-recht. Advocaat-Generaal MENGOZZI haalt in het 

arrest Eind46 immers aan dat de Europese regelgeving omtrent het vrij verkeer van personen bedoeld is 

om de daadwerkelijke uitoefening van die vrijheid veilig te stellen, de regels zullen dan ook maar van 

toepassing zijn wanneer van dit recht gebruik gemaakt is.47 De Burgerschapsrichtlijn gaat vasthouden 

aan deze instrumentele opvatting, waardoor het nationale recht nog steeds van toepassing is op 

situaties waar de EU-burger geen gebruik maakt van zijn recht van vrij verkeer.48 Anders gesteld zou 

                                                        
46 Arrest Eind. 
47 Conclusie van Advocaat-Generaal P. MENGOZZI in arrest Eind, § 57. 
48 Conclusie van Advocaat-Generaal P. MENGOZZI in arrest Eind, notitie 37. 
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men kunnen zeggen dat de EU bevoegd is voor de interne aspecten, terwijl de lidstaten bevoegd zijn 

voor de externe aspecten van het vrij verkeer van personen.49 

 

ONDERAFDELING 1: HET PRINCIPE VAN VERPLAATSING 

 

24. Het HvJ legt het extern element uit in de Beschikking Mayeur.50 Mevrouw Mayeur is een 

onderdaan van een derde land (derdelander), waar zij ook haar diploma geneeskunde behaald heeft. 

Zij is getrouwd met een EU-burger met Franse nationaliteit en vraagt de toestemming om in Frankrijk 

het geneeskundige beroep uit te oefenen. Het Franse Ministre de la Santé et des Solidarités weigert 

toestemming te verlenen. Uiteindelijk komt de zaak voor het HvJ en rijst impliciet de vraag of een 

persoon aanspraak kan maken op de rechten vervat in de Burgerschapsrichtlijn wanneer het vrij 

verkeer niet uitgeoefend is. 

 

25. Het HvJ gaat er echter vanuit dat verdragsbepalingen, alsook richtlijnen en verordeningen 

omtrent het vrij verkeer van personen, waaronder dus ook de Burgerschapsrichtlijn valt, niet kunnen 

worden toegepast op situaties die geen enkel aanrakingspunt vertonen met de situaties voorzien in het 

EU-recht en waarvan alle elementen zich bevinden binnen de grenzen van één enkele lidstaat.51 De 

bepalingen omtrent het vrij verkeer van personen kunnen dus niet toegepast worden op de situatie van 

personen die geen gebruik gemaakt hebben van het recht van vrij verkeer binnen de Unie.52 Of een 

EU-burger al dan niet gebruik gemaakt heeft van zijn recht van vrij verkeer zal afgeleid moeten 

worden uit de feitelijke omstandigheden.53 Het HvJ geeft eerder een geografische betekenis aan het 

begrip 'puur interne aangelegenheid', aangezien er degelijk sprake moet zijn van een fysieke 

grensoverschrijding.54 De EU-burger dient zich te verplaatsen naar een andere lidstaat, vooraleer die 

zich kan beroepen op het EU-recht. Indien er zich geen verplaatsing voordoet, zal er sprake zijn van 

een 'puur interne aangelegenheid' en zal de Burgerschapsrichtlijn bijgevolg niet van toepassing zijn. 

 

26. Drie jaar na de Beschikking Mayeur moet het HvJ zich opnieuw uitspreken over het bestaan van 

een extern element in de zaak McCarthy.55 Deze zaak gaat over een onderdaan van het Verenigd 

Koninkrijk die naast deze nationaliteit tevens de Ierse nationaliteit bezit. Zij is in het Verenigd 

Koninkrijk geboren en heeft er altijd verbleven. Zij is aldaar gehuwd met een derdelander. Zij 
                                                        
49 N. CAMBIEN, Citizenship of the Union as a cornerstone of European integration, a study of its impact on 
policies and competences of the Member States, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2011, 209. 
50 Beschikking Mayeur. 
51 Beschikking Mayeur, § 15. 
52 Beschikking Mayeur, § 16. 
53 Beschikking Mayeur, § 17. 
54 A.P. VAN DER MEI, S.C.G. VAN DEN BOGAERT en G.R. DE GROOT, "De arresten Ruiz Zambrano en McCarthy, 
het Hof van Justitie en het effectieve genot van EU-burgerschapsrechten", Nederlands tijdschrift voor Europees 
recht 2011, nr. 6, (188) 192. 
55 Arrest McCarthy. 
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verzoeken de Secretary of State om een machtiging tot het verblijf van haar echtgenoot als echtgenoot 

van een EU-burger. Dit verzoek werd verworpen niet alleen door de Secretary of State, maar ook door 

de Asylum and Immigration Tribunal waar beroep was ingesteld. Het Supreme Court of the United 

Kingdom richtte naar aanleiding van de zaak McCarthy aan het HvJ de vraag of een persoon die over 

een dubbele nationaliteit beschikt, en gedurende heel zijn leven in één lidstaat heeft verbleven kan 

beschouwd worden als een "begunstigde" in de zin van artikel 3 Burgerschapsrichtlijn. Kortom, is het 

hebben van een dubbele nationaliteit voldoende om te kunnen spreken van een extern element en gaat 

deze situatie verder dan een 'puur interne aangelegenheid'? 

 

27. Het HvJ gaat artikel 3, lid 1 Burgerschapsrichtlijn aan de hand van een letterlijk, systematische en 

teleologische interpretatie uitleggen. 56  Volgens een letterlijke interpretatie van artikel 3, lid 1 

Burgerschapsrichtlijn is de begunstigde iedere EU-burger die zich begeeft naar of verblijft in een 

andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit.57 Zodoende geeft artikel 3, lid 1 zelf al het 

verplaatstingselement aan. Daarnaast beoogt de Burgerschapsrichtlijn de uitoefening van het 

fundamenteel en persoonlijk recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten te 

vergemakkelijken en te versterken. Het HvJ stelt echter dat het niet de bedoeling kan zijn dat een EU-

burger die een onvoorwaardelijk verblijfsrecht heeft op grond van haar nationaliteit in de staat 

waarvan zij de nationaliteit bezit, ook nog eens aanspraak kan maken op de rechten vervat in de 

Burgerschapsrichtlijn.58 Ook het onderwerp van de Burgerschapsrichtlijn stelt duidelijk dat het de 

voorwaarden voor de uitoefening van het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten door EU-burgers en hun familieleden vastlegt.59  

 

28. Het HvJ geeft dus duidelijk weer dat de Burgerschapsrichtlijn volledig draait rond de uitoefening 

van het recht van vrij verkeer van personen met de nadruk op de uitoefening. Een EU-burger die nooit 

zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend en altijd heeft verbleven in de lidstaat waarvan hij de 

nationaliteit bezit valt niet binnen de territoriale werkingssfeer van de Burgerschapsrichtlijn, 

aangezien het een 'puur interne aangelegenheid' betreft. Het feit dat de EU-burger meerdere Europese 

nationaliteiten bezit zal dit niet veranderen, aangezien het bezitten van verschillende nationaliteiten 

nog niet betekent dat de EU-burger zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend. Het bezit van 

verschillende nationaliteiten is verder geen voldoende link met het EU-recht. Deze dubbele 

nationaliteit is net het enigste aanknopingspunt dat mevrouw McCarthy heeft met het EU-recht, 

waardoor zij niet zal vallen onder het begrip "begunstigde" en dus ook haar echtgenoot niet zal vallen 

onder de toepassing van de Burgerschapsrichtlijn. Familieleden van een EU-burger kunnen op zich 

                                                        
56 Arrest McCarthy, § 31. 
57 Arrest McCarthy, § 32. 
58 Arrest McCarthy, § 34. 
59 Arrest McCarthy, § 36-37. 
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immers geen aanspraak maken op de Burgerschapsrichtlijn, aangezien zij louter afgeleide rechten 

hebben van de EU-burger. Indien de EU-burger niet onder de toepassing van de Burgerschapsrichtlijn 

valt, zullen ook de familieleden hier niet onder vallen. 

 

29. Alle aandacht gaat dus uit naar wat "de uitoefening van het vrij verkeer" exact betekent, zodanig 

dat EU-burgers en hun familieleden zich niet meer bevinden in een 'puur interne aangelegenheid' en 

aanspraak kunnen maken op de rechten vervat in de Burgerschapsrichtlijn. Er is geen twijfel mogelijk 

dat er sprake is van de uitoefening van het vrij verkeer wanneer de EU-burgers in een andere lidstaat 

verblijven, dan die waarvan ze de nationaliteit bezitten. Er blijft echter onzekerheid bestaan ten 

aanzien van EU-burgers en hun familieleden wanneer zij nog steeds verblijven in de lidstaat waarvan 

zij de nationaliteit bezitten, maar voor de beroepsuitoefening zich met een zekere regelmaat naar een 

andere lidstaat moeten begeven. In het recent arrest S. en G. legt het HvJ dit begrip nader uit. De zaak 

betreft twee derdelanders, S. en G. Beiden wonen zij in bij een EU-burger met de Nederlandse 

nationaliteit, waarmee een band van aanverwantschap bestaat (schoonzoon-schoonmoeder, 

respectievelijk echtgenoten). Wanneer zij echter om een verblijfsrecht vragen, wordt dit geweigerd. 

Zij bevinden zich beiden in de bijzondere situatie dat de EU-burgers de Nederlandse nationaliteit 

bezitten en ook in Nederland wonen, maar wekelijks, respectievelijk dagelijks voor hun 

beroepsuitoefening naar België moeten reizen. Het familielid van S. is tewerkgesteld in een 

onderneming die in Nederland gevestigd is en het familielid van G. is tewerkgesteld in een 

onderneming die in België gevestigd is. Er rijst dan de vraag of de EU-burgers hun recht op vrij 

verkeer zodoende uitoefenen dat zij zich hierdoor niet meer in een 'puur interne aangelegenheid' 

bevinden. 

 

30. Zoals het HvJ ook reeds in de andere arresten bepaald heeft,60 ontleent de Burgerschapsrichtlijn 

aan derdelanders geen persoonlijke, maar louter afgeleide rechten. Deze afgeleide rechten bekomen zij 

in de hoedanigheid van familielid van de EU-burger.61 Er zal overeenkomstig de Burgerschapsrichtlijn 

slechts een afgeleid verblijfsrecht worden toegekend, wanneer de EU-burger zijn recht van vrij 

verkeer heeft uitgeoefend door zich in een andere lidstaat te gaan vestigen dan die waarvan de EU-

burger de nationaliteit heeft.62 De Burgerschapsrichtlijn zal dus geen uitwerking hebben in de lidstaat 

waarvan de EU-burger de nationaliteit heeft. Er zal dus nog steeds sprake zijn van een 'interne 

aangelegenheid' wanneer de EU-burger zich met regelmaat (zelfs dagelijks) verplaatst naar een andere 

lidstaat, maar verblijft in de lidstaat waarvan deze de nationaliteit bezit. Het verplaatsingselement 

alleen is dus niet voldoende om binnen de territoriale werkingssfeer van de Burgerschapsrichtlijn te 

vallen. Het verplaatsingselement dient ook een daadwerkelijk vestigingselement te omvatten. 

                                                        
60 Zie onder meer arrest Ymeraga, § 29-31; arrest Dereci, § 55 en arrest McCarthy, § 42. 
61 Arrest S. en G., § 33. 
62 Arrest S. en G., § 34. 
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ONDERAFDELING 2: HET EFFECTIEVE GENOT 

 

31. Kortom komt het arrest McCarthy hierop neer: de Burgerschapsrichtlijn zal niet van toepassing 

zijn wanneer er sprake is van 'puur interne aangelegenheden'. EU-burgers kunnen slechts aanspraak 

maken op de rechten vervat in de Burgerschapsrichtlijn wanneer zij het vrij verkeer daadwerkelijk 

uitgeoefend hebben. De vraag is echter of er dan niet te kort door de bocht wordt gegaan, aangezien 

het vrij verkeer van personen een fundamenteel recht is dat niet alleen voortvloeit uit de 

Burgerschapsrichtlijn, maar ook verankerd ligt in de artikels 20, 21 en 45 VWEU en in artikel 45 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest). Ik zal dit probleem bespreken 

aan de hand van de arresten Ruiz Zambrano, McCarthy, Dereci, Iida, Ymeraga, Alokpa en S. en G., 

waar het HvJ geconfronteerd werd met de vraag of derdelanders aanspraak kunnen maken op een 

verblijfsrecht afgeleid van de familieband met een EU-burger dewelke nooit zijn recht van vrij verkeer 

heeft uitgeoefend. 

 

1. Het arrest Ruiz Zambrano 

 

32. Het HvJ moet naar aanleiding van een prejudiciële vraag uitspraak doen omtrent de situatie van 

meneer Ruiz Zambrano.63 Meneer Ruiz Zambrano was een derdelander die in België meermaals asiel 

heeft aangevraagd. Tijdens het (illegaal) verblijf in België is het gezin van meneer Ruiz Zambrano 

uitgebreid met twee kinderen die de Belgische nationaliteit verkregen hebben, waardoor de twee 

kinderen de status van EU-burger verworven hebben. Meneer Ruiz Zambrano meent aanspraak te 

kunnen maken op een verblijfsrecht als familielid van EU-burgers. Net zoals in het arrest McCarthy64 

stelt het HvJ vast dat de meneer Ruiz Zambrano niet onder de toepassing van de Burgerschapsrichtlijn 

valt, aangezien de EU-burger zijn recht van vrij verkeer niet uitoefent.65 De kinderen hebben immers 

nooit verbleven in een andere lidstaat dan degene waarvan ze de nationaliteit bezitten.  

 

33. Advocaat-Generaal SHARPSTON deelt echter niet de mening dat de zaak Ruiz Zambrano gaat over 

een 'puur interne aangelegenheid'.66 Aangezien de kinderen, eenmaal zij de Belgische nationaliteit 

verkregen hadden, EU-burgers werden, mochten zij hun rechten die hun als zodanig verleend zijn 

uitoefenen. Indien de ouders geen afgeleid verblijfsrecht hebben en België, meer bepaald het Europees 

grondgebied, moeten verlaten, zullen de kinderen, naar alle waarschijnlijkheid, met hen mee moeten 

gaan. Hierdoor zouden zij in een situatie terecht komen die zou kunnen leiden tot het verlies van hun 

Europees burgerschap en de daaraan verbonden rechten. Advocaat-Generaal SHARPSTON gaat ervan uit 

                                                        
63 Arrest Ruiz Zambrano. 
64 Arrest McCarthy, § 39. 
65 Arrest Ruiz Zambrano, § 39. 
66 Conclusie van Advocaat-Generaal E. SHARPSTON in arrest Ruiz Zambrano. 
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dat de situatie van de kinderen "wegens de aard en de gevolgen ervan" onder het EU-recht valt.67 Het 

Europees burgerschap as such is een voldoende link met het EU-recht.68 De kinderen kunnen immers 

hun rechten als EU-burgers niet volledig en doeltreffend uitoefenen zonder de aanwezigheid en 

bijstand van hun ouders. Hierdoor is de situatie van meneer Ruiz Zambrano niet van zuiver interne 

aard, en zal het dus onder EU-recht vallen.69 Zodanig moet er dus een onderscheid gemaakt worden 

tussen de verschillende grondslagen waarom de situatie zuiver intern is. Wanneer de situatie op grond 

van de feiten zuiver intern is, kan er toch nog sprake zijn van een niet-'puur interne aangelegenheid' op 

grond van de aard en de gevolgen van de situatie. Deze 'uitzondering' op een 'puur interne 

aangelegenheid' werd door het HvJ bovendien reeds gebruikt in het arrest Rottmann.70 Het is aldus niet 

de eerste keer dat het HvJ een eerder abstracte link voldoende vindt, zodanig dat een situatie onder de 

toepassing van het EU-recht valt. Indien men dergelijke abstracte link niet voldoende acht, bestaat er 

een mogelijkheid dat de EU-burger het Europees burgerschap en de daaruit voortvloeiende rechten 

zou verliezen. 

 

34. Het HvJ gaat het begrip 'interne aangelegenheid' koppelen aan artikel 20 VWEU. Nationale 

maatregelen mogen niet tot het gevolg hebben dat de EU-burger het effectieve genot ontzegd wordt 

van de belangrijkste aan hun status van EU-burger ontleende rechten (de belangrijkste 

burgerschapsrechten).71 Wanneer een derdelander het recht wordt ontzegd te verblijven in een lidstaat 

waar zijn kinderen, dewelke onderdaan zijn van die lidstaat, van jonge leeftijd en te zijnen laste 

verblijven, zullen zij van het effectieve genot van hun rechten ontzegd worden. Dergelijke weigering 

zal er immers toe leiden dat deze kinderen zullen verplicht worden het Europees grondgebied te 

verlaten om hun ouders te volgen. Hierdoor zullen de kinderen dus in de feitelijke onmogelijkheid 

verkeren de belangrijkste burgerschapsrechten uit te oefenen. 72  Het HvJ gaat dus alleen maar 

verwijzen naar het effectieve genot, zonder ook maar een keer te verwijzen naar mensenrechten, zoals 

het recht op bescherming van het gezinsleven.73 Er wordt dus alleen maar de nadruk gelegd op het 

effectieve genot van de rechten voortvloeiend uit het Europees Burgerschap. 

 

35. In amper 10 paragrafen beantwoordt het HvJ de prejudiciële vragen op een wijze die verregaande 

gevolgen kan inhouden voor zowel het EU-recht als het nationale migratierecht, nationaliteitsrecht, en 

                                                        
67 Conclusie van Advocaat-Generaal E. SHARPSTON in arrest Ruiz Zambrano, § 95. 
68 P. VAN ELSUWEGE en D. KOCHENOV, "On The Limits of Judicial Intervention: EU Citizenship and Family 
Reunification Rights", European Journal of Migration and Law 2011, afl. 13, nr. 4, (443) 446. 
69 Conclusie van Advocaat-Generaal E. SHARPSTON in arrest Ruiz Zambrano, § 96. 
70 Arrest Rottmann, § 42. 
71 Arrest Ruiz Zambrano, § 42. 
72 Arrest Ruiz Zambrano, § 44. 
73 A. ILIOPOULOU PENOT, "The Transnational Character of Union Citizenship" in M. DOUGAN, N.N. SHUIBHNE 
en E. SPAVENTA (eds.), Empowerment and Disempowerment of the European Citizen, Oxford, Hart Publishing, 
2012, (17) 32. 
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andere rechtsgebieden.74 Uit het arrest Ruiz Zambrano blijkt immers dat het HvJ bereid is om artikel 

20 VWEU te laten ontwikkelen tot een autonome bron van rechten zonder dat het vrij verkeer 

uitgeoefend moet zijn en als zodanig niet langer gaat vasthouden aan de traditionele betekenis van 

'puur interne aangelegenheid' in de geografische betekenis van het woord.75 Ondanks het feit dat de 

twee kinderen met Belgische nationaliteit hun recht van vrij verkeer niet hebben uitgeoefend, kon 

meneer Ruiz Zambrano beroep doen op het EU-recht. De vraag rijst echter of het HvJ afstapt van het 

beginsel dat het EU-recht niet van toepassing is op 'puur interne aangelegenheden'.  

 

2. Het terugnemen van een stap met het arrest McCarthy 

 

36. Twee maanden na dit arrest had het HvJ de mogelijkheid om zich uit te spreken in de zaak 

McCarthy.76 Zoals reeds besproken, konden meneer en mevrouw McCarthy geen aanspraak maken op 

een verblijfsrecht op grond van de Burgerschapsrichtlijn, aangezien er sprake was van een 'puur 

interne aangelegenheid'. Waar het HvJ in het arrest Ruiz Zambrano gaat terugkoppelen naar artikel 20 

VWEU,77 gaat het HvJ in het arrest McCarthy terugkoppelen naar artikel 21 VWEU. Advocaat-

Generaal KOKOTT neemt hier ten opzichte van Advocaat-Generaal SHARPSTON een tegengestelde visie 

in. Volgens Advocaat-Generaal KOKOTT zal er noch uit de Burgerschapsrichtlijn, noch uit artikel 21 

VWEU een verblijfsrecht kunnen vloeien wanneer "elk grensoverschrijdend element ontbreekt".78  

 

37. In het arrest Ruiz Zambrano gaat het HvJ onmiddellijk over tot de noodzaak dat de EU-burgers 

niet ontzegd mogen worden van het effectieve genot van hun rechten. In het arrest McCarthy 

daarentegen beklemtoont het HvJ eerst de vaststaande rechtspraak dat de verdragsbepalingen inzake 

het vrij verkeer van personen evenals de verordeningen en richtlijnen ter uitvoering van deze 

verdragsbepalingen niet kunnen worden toegepast op activiteiten die geen enkel aanknopingspunt 

hebben met één van de situaties waarop het EU-recht betrekking heeft, en waarvan alle relevante 

elementen zich geheel in de interne sfeer van één enkele lidstaat bevinden.79 Het feit dat een EU-

burger zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend mag echter niet automatisch gelijkgesteld 

worden met een 'puur interne aangelegenheid'. Hier gaat het HvJ dus een stap verder dan in de 

beschikking Mayeur, waar het besliste dat de bepalingen omtrent het vrij verkeer van personen niet 

                                                        
74 A.P. VAN DER MEI, S.C.G. VAN DEN BOGAERT en G.R. DE GROOT, "De arresten Ruiz Zambrano en McCarthy, 
het Hof van Justitie en het effectieve genot van EU-burgerschapsrechten", Nederlands tijdschrift voor Europees 
recht 2011, nr. 6, (188) 188. 
75 A. ILIOPOULOU PENOT, "The Transnational Character of Union Citizenship" in M. DOUGAN, N.N. SHUIBHNE 
en E. SPAVENTA (eds.), Empowerment and Disempowerment of the European Citizen, Oxford, Hart Publishing, 
2012, (17) 32 en P. VAN ELSUWEGE en D. KOCHENOV, "On The Limits of Judicial Intervention: EU Citizenship 
and Family Reunification Rights", European Journal of Migration and Law 2011, afl. 13, nr. 4, (443) 455. 
76 Zie randnummers 25-27. 
77 Arrest Ruiz Zambrano, § 40 e.v. 
78 Conclusie van Advocaat-Generaal J. KOKOTT in arrest McCarthy, § 30-31. 
79 Arrest McCarthy, § 45. 
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kunnen toegepast worden op de situatie van personen die geen gebruik gemaakt hebben van het recht 

van vrij verkeer binnen de EU.80 Vervolgens gaat het HvJ verder met de redenering gemaakt in het 

arrest Ruiz Zambrano. Aangezien mevrouw McCarthy een onderdaan is van een lidstaat, verwerft zij 

de status van EU-burger en kan zij zich, ook ten aanzien van de lidstaat van herkomst, beroepen op de 

rechten voortvloeiend uit het Europees burgerschap en mag haar het effectieve genot van deze rechten 

niet ontzegd worden.81 In tegenstelling tot het arrest Ruiz Zambrano is er echter geen probleem met 

het effectieve genot van de verworven rechten. Mevrouw McCarthy heeft immers de mogelijkheid om 

vrij te reizen en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten. Bovendien heeft de nationale 

maatregel niet tot gevolg dat zij verplicht zal worden het Europees grondgebied te verlaten.82 Zij heeft 

immers het onvoorwaardelijke recht in het Verenigd Koninkrijk te verblijven op grond van haar 

nationaliteit.83  

 

38. De omstandigheid dat zij een dubbele nationaliteit heeft, is op zich niet voldoende om artikel 21 

VWEU toepasbaar te maken op haar situatie.84 In de zaak Garcia Avello85 besloot het HvJ daarentegen 

dat een dubbele nationaliteit een voldoende link was met het EU-recht. Het HvJ besliste namelijk dat 

de situatie van de kinderen binnen het toepassingsgebied van het EU-recht viel, hoewel zij de lidstaat 

nooit verlaten hadden. 86 Ook hier zal het HvJ het argument van het effectieve genot uit de mouw 

schudden om de voldoende link tussen de dubbele nationaliteit en het EU-recht te staven. In de zaak 

Garcia Avello, net zoals in de zaak Ruiz Zambrano, heeft de betrokken nationale regel tot gevolg dat 

de EU-burger het effectieve genot van zijn rechten zou ontzegd worden.87 Het heeft dus zodanig niet 

te maken met de link tussen de dubbele nationaliteit en het EU-recht, maar met de dreiging dat het 

effectieve genot van de EU-burger ontnomen zou worden door nationale maatregels. Er moet dus 

worden vastgesteld dat er in casu geen enkel aanknopingspunt kan gevonden worden met één van de 

situaties waarop het EU-recht betrekking heeft en dat alle relevante elementen van deze situatie geheel 

in de interne sfeer van één enkele lidstaat liggen.  

 

3. Een evaluatie van het arrest Ruiz Zambrano en het arrest McCarthy 

 

39. Wanneer de Burgerschapsrichtlijn niet van toepassing is, mag er natuurlijk niet al te kort door de 

bocht gegaan worden. De burger die de nationaliteit van één van de lidstaten van de EU heeft, 

verkrijgt immers automatisch de status van een EU-burger waaraan de artikels 20 en 21 VWEU 

                                                        
80 Beschikking Mayeur, § 19. 
81 Arrest McCarthy, § 49. 
82 Arrest McCarthy, § 50. 
83 Arrest McCarthy, § 34. 
84 Arrest McCarthy, § 54. 
85 Arrest Garcia Avello. 
86 Arrest Garcia Avello, § 26-27. 
87 Arrest McCarthy, § 51-53. 
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rechten ontlenen. Men zou kunnen stellen dat familieleden van EU-burgers die het recht van vrij 

verkeer nog niet hebben uitgeoefend dan toch aanspraak kunnen maken op een verblijfsrecht op grond 

van de artikel 20 en 21 VWEU, wanneer de situatie van een EU-burger de toepassing van nationale 

maatregelen meebrengt die tot gevolg hebben dat hem het effectieve genot van de belangrijkste 

burgerschapsrechten wordt ontzegd of de uitoefening wordt belemmerd van zijn recht om vrij te reizen 

en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten.  

 

40. Het arrest McCarthy maakt dus duidelijk dat de geografische betekenis van een 'puur interne 

aangelegenheid' nog altijd geldt en dat de werking van het arrest Ruiz Zambrano gemilderd moet 

worden. Het hebben van een fysieke grensoverschrijding blijft namelijk noodzakelijk, tenzij de EU-

burger van het effectieve genot van de uit het Europees burgerschap voortvloeiende rechten ontzegd 

zou worden. Hierdoor zal artikel 20 VWEU van toepassing zijn op situaties waar sprake is van een 

'puur interne aangelegenheid', maar het effectieve genot van de rechten van de EU-burger ontzegd 

worden. Zo zullen lidstaten een verblijfsvergunning moeten toegekennen aan de ouders van een EU-

burger met een jonge leeftijd, zelfs wanneer er geen enkele link is met een andere lidstaat en het recht 

van vrij verkeer nog nooit is uitgeoefend.88 Normaal gezien maakte de verlening van het verblijfsrecht 

voor personen die het vrij verkeer nog niet uitgeoefend hadden deel uit van de bevoegdheid van de 

lidstaten. Hierdoor beschouwen sommigen dit als een ongerechtvaardigde uitbreiding van de EU-

bevoegdheid en wordt de soevereiniteit van de lidstaten doorbroken.89 

 

41. De lidstaten blijven desalniettemin nog steeds een zekere beoordelingsmarge omtrent het 

afleveren van verblijfsvergunningen behouden.90 De nieuwe interpretatie van het HvJ geeft de EU 

immers geen bevoegdheid om de materie te regelen die binnen de bevoegdheid van de lidstaten ligt.91 

Daarnaast zullen lidstaten ook de beoordelingsmarge behouden wanneer zij de weigering van een 

verblijfsvergunning kunnen rechtvaardigen met redenen van openbare orde, openbare veiligheid of 

volksgezondheid. De lidstaten kunnen de rechten van de EU-burgers en hun familieleden, die wel 

reeds gebruik gemaakt hebben van hun recht van vrij verkeer en zich dus niet louter in een 'puur 

interne aangelegenheid' bevinden, steeds overeenkomstig de artikels 27 en 35 Burgerschapsrichtlijn 

beperken. CAMBIEN bepaalt dat, hoewel het arrest Ruiz Zambrano dit niet expliciet ondersteunt, het 

arrest meer coherent en consistent zou zijn met eerdere rechtspraak wanneer het zo geïnterpreteerd zou 

                                                        
88 N. CAMBIEN, Citizenship of the Union as a cornerstone of European integration, a study of its impact on 
policies and competences of the Member States, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2011, 275. 
89 K. HAILBRONNER en D. THYM, "Annotation C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano v. Office national de l'emploi", 
Common Market Law Review 2011, afl. 48, nr. 4, (1253) 1253 en N.N. SHUIBHNE, "Seven questions for seven 
paragraphs", European Law Review 2011, afl. 36, nr. 2, (161) 161.  
90 N. CAMBIEN, Citizenship of the Union as a cornerstone of European integration, a study of its impact on 
policies and competences of the Member States, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2011, 276. 
91 D. KOCHENOV, "A real European Citizenship: A new jurisdiction test: a novel chapter in the development of 
the Union in Europe", Columbia Journal of European Law 2011, afl. 18, (55) 102. 
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worden.92 Hierdoor kunnen lidstaten weigeren een verblijfsvergunning te verlenen aan ouders met een 

nationaliteit van een derde land van EU-burgers op grond van redenen van openbare orde, openbare 

veiligheid of volksgezondheid of op grond van misbruik van rechten. 

 

42. Het HvJ gaat de redenering van het effectieve genot van de rechten voortvloeiend uit het 

Europees Burgerschap niet alleen in de arrest Ruiz Zambrano en in het arrest McCarthy gebruiken, 

maar ook nog nadien. Er blijft immers een zekere onzekerheid bestaan betreffende welke feitelijke 

situaties dankzij de 'effectieve genot'-test binnen het toepassingsgebied van het EU-recht vallen.93 

 

4. En het is niet eenmalig… 

 

43. Het arrest Dereci94 betreft meerdere derdelanders die willen samenleven met EU-burgers die de 

Oostenrijkse nationaliteit bezitten en nooit hun recht van vrij verkeer hebben uitgeoefend. De 

derdelanders hebben allen tevergeefs een verzoek tot verblijf in Oostenrijk ingediend. De vraag rijst of 

het weigeren van een verblijfsrecht in Oostenrijk voor de derdelanders ertoe leidt dat het effectieve 

genot van de belangrijkste burgerschapsrechten aan de EU-burger wordt ontzegd. 

 

44. Zoals in de voorgaande arresten begint het HvJ de redenering met te stellen dat de 

Burgerschapsrichtlijn niet van toepassing is, aangezien de EU-burgers hun recht van vrij verkeer nooit 

hebben uitgeoefend.95 Zoals ik reeds aanhaalde,96 mag er niet te kort door de bocht gegaan worden en 

gaat het HvJ vervolgens na of de EU-burgers geen aanspraak kunnen maken op het artikel 20 VWEU 

betreffende het Europees burgerschap. Het HvJ herhaalt de rechtspraak van het arrest Ruiz Zambrano 

en leidt hieruit vervolgens een criterium af.97 In het arrest Ruiz Zambrano leidde de weigering van een 

verblijfsrecht aan derdelanders tot de verplichting om het Europees grondgebied te verlaten ten 

aanzien van de EU-burgers. Hierdoor bevonden zij zich in de feitelijke onmogelijkheid om hun 

rechten verbonden aan het Europees burgerschap uit te oefenen.98 Het criterium is dus dat de EU-

burger "feitelijk wordt verplicht om het grondgebied van niet alleen de lidstaat waarvan hij 

staatsburger is, maar ook dat van de Unie als geheel te verlaten".99  

 

                                                        
92 N. CAMBIEN, Citizenship of the Union as a cornerstone of European integration, a study of its impact on 
policies and competences of the Member States, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2011, 276. 
93 P. VAN ELSUWEGE en D. KOCHENOV, "On The Limits of Judicial Intervention: EU Citizenship and Family 
Reunification Rights", European Journal of Migration and Law 2011, afl. 13, nr. 4, (443) 453. 
94 Arrest Dereci. 
95 Arrest Dereci, § 54-55. 
96 Zie randnummer 39. 
97 Arresten Ruiz Zambrano, § 40 e.v en Dereci, § 63-64. 
98 Arrest Ruiz Zambrano, § 43-44. 
99 Arrest Dereci, § 66. 
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45. Het HvJ gaat de 'uitzondering' om het EU-recht toepasselijk te maken op 'puur interne 

aangelegenheden' dus nauw omschrijven en tegelijkertijd het toepassingsgebied van de ontzegging van 

het effectieve genot van de belangrijkste burgerschapsrechten begrenzen. Het HvJ bepaalt immers dat 

het een criterium van "zeer bijzondere aard" is en dat het zal van toepassing zijn op situaties waarin 

het verblijfsrecht van de derdelanders niet ontzegd kan worden, ook al is de Burgerschapsrichtlijn niet 

van toepassing, aangezien dit de nuttige werking van het Europees burgerschap zou ondermijnen.100 In 

tegenstelling tot de vorige arresten gaat het HvJ hier wel verwijzen naar de bescherming van het 

gezinsleven.101 

 

46. Het HvJ gaat verder met het bespreken van de 'effectieve genot'-test in het arrest Iida.102 Meneer 

Iida is een derdelander die getrouwd is in de Verenigde Staten met een Duitse onderdaan met wie hij 

samen één kind heeft. Wanneer zij terug naar Duitsland verhuisd zijn, heeft meneer Iida een 

verblijfsvergunning voor gezinshereniging verkregen. Na enkele jaren leefden hij en zijn vrouw 

duurzaam gescheiden zonder uit de echt te zijn gescheiden. De vrouw woont samen met het kind in 

Oostenrijk en meneer Iida verblijft nog steeds in Duitsland. Wanneer hij een verblijfskaart van een 

familielid van een EU-burger probeert te verkrijgen, wordt dit echter geweigerd en wordt het verzoek 

afgewezen. De vraag rijst of meneer Iida geen aanspraak kan maken op de rechten verleend door de 

Burgerschapsrichtlijn als familielid van een EU-burger. 

 

47. Hoewel meneer Iida een familielid103 is van een EU-burger, kan hij volgens het HvJ toch niet 

binnen de werkingssfeer van de Burgerschapsrichtlijn vallen, aangezien hij als familielid de EU-

burgers niet begeleid heeft, noch zich bij hen gevoegd.104 Net zoals in de arresten Ruiz Zambrano en 

McCarthy gaat het HvJ terugkoppelen naar de artikels 20 en 21 VWEU. Zoals het HvJ vermeld heeft 

in arrest McCarthy,105 hebben de derdelanders geen autonome rechten op grond van artikel 20 en 21 

VWEU, maar hebben zij rechten die zijn afgeleid uit de uitoefening van het vrij verkeer door een EU-

burger.106 In situaties waar de derdelanders buiten het toepassingsgebied van de Burgerschapsrichtlijn 

vallen, kunnen deze onderdanen alsnog in het toepassingsgebied van artikel 20 en 21 VWEU vallen, 

wanneer hun situatie onlosmakelijk verbonden is met het vrij verkeer van de EU-burger. Ook hier gaat 

het HvJ terug verwijzen naar het effectieve genot van de rechten voortvloeiend uit het Europees 

burgerschap.107 Aangezien de EU-burgers in casu steeds hun vrij verkeer hebben kunnen uitoefenen 

(zij zijn namelijk naar Oostenrijk verhuisd), wordt dan ook het effectieve genot van hun rechten niet 

                                                        
100 Arrest Dereci, § 67. 
101 Arrest Dereci, § 69-74. 
102 Arrest Iida. 
103 Wat bedoeld wordt met 'familieleden' zal in Hoofdstuk 4, Afdeling 1 verder besproken worden. 
104 Dit zal verder besproken worden in de volgende afdeling. 
105 Arrest McCarthy, § 42. 
106 Arrest Iida, § 66-67. 
107 Arrest Iida, § 68 e.v. 
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ontzegd.108 Meneer Iida zal dus noch onder de de Burgerschapsrichtlijn vallen, noch aanspraak kunnen 

maken op een verblijfsrecht dat is afgeleid van een EU-burger, aangezien er geen ander 

aanknopingspunt bestaat met het EU-recht inzake het Europees burgerschap. 

 

48. In een meer recent arrest heeft het HvJ zijn rechtspraak omtrent de toepassing van artikel 20 en 

21 VWEU in situaties van 'puur interne aard' herhaald. In de zaak Ymeraga109 gaat het over de familie 

Ymeraga, dewelke derdelanders zijn. Zij zijn namelijk afkomstig van Kosovo. De familie Ymeraga 

bestond uit het echtpaar met hun twee zonen. Hun derde zoon had reeds de Luxemburgse nationaliteit 

verkregen, nadat hij enkele jaren in Luxemburg woonde bij een oom. Zij dienden tevergeefs een 

verzoek in om een verblijfsvergunning te verkrijgen als familielid van de EU-burger. De Cour 

administrative merkte op dat de Burgerschapsrichtlijn niet van toepassing was, maar vroeg zich af of 

artikel 20 VWEU alsnog toepasbaar kon zijn ook al heeft de EU-burger geen gebruik gemaakt van zijn 

recht van vrij verkeer en verblijft hij niet in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit 

heeft. 

 

49. Zoals de Cour Administrative correct opmerkte, is de Burgerschapsrichtlijn niet van toepassing 

op de EU-burger aangezien hij geen gebruik gemaakt heeft van zijn vrij verkeer. Hierdoor zullen ook 

zijn familieleden geen aanspraak kunnen maken op de rechten vervat in de Burgerschapsrichtlijn. Zij 

beschikken louter over afgeleide rechten,110 zoals reeds eerder vermeld.111 Nu de Burgerschapsrichtlijn 

niet van toepassing is, gaat het HvJ verwijzen naar artikel 20 VWEU. Zoals het HvJ in de arresten 

Dereci112 en Iida113 aangehaald heeft, kan het in zeer bijzondere situaties voorkomen dat, hoewel de 

Burgerschapsrichtlijn niet van toepassing is, het verblijfsrecht niet geweigerd kan worden 

overeenkomstig artikel 20 VWEU, omdat anders oordelen tot gevolg zou hebben dat de EU-burger 

verplicht is het Europees grondgebied in het geheel te verlaten en zo het effectieve genot van de 

belangrijkste burgerschapsrechten ontzegd wordt.114 In casu kan niet gesteld worden dat de EU-burger 

het effectieve genot ontzegd wordt. De hereniging met de familieleden is immers niet voldoende om te 

kunnen spreken van een ontzegging van het effectieve genot.115 Het HvJ zal dus zijn rechtspraak 

gewoon herhalen, zonder hier iets aan toe te voegen. 

 

                                                        
108 Arrest Iida, § 73-76. 
109 Arrest Ymeraga. 
110 Arrest Ymeraga, § 29-31. 
111 Zie de arresten Dereci, § 55 en McCarthy, § 42. 
112 Zie het arrest Dereci, § 64-65 en § 67. 
113 Arrest Iida, § 71. 
114 Arrest Ymeraga, § 36. 
115 Arrest Ymeraga, § 39. 
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50. Enkele maanden later herhaalt het HvJ zijn rechtspraak hieromtrent opnieuw in de zaak 

Alokpa.116 Het gaat in dit arrest over mevrouw Alokpa die een derdelander is. Zij is namelijk 

afkomstig van Togo. Zij verbleef in Luxemburg zonder verblijfsvergunning wanneer haar tweeling 

geboren werd. Een EU-burger met de Franse nationaliteit erkende de tweeling, waardoor zij ook de 

Franse nationaliteit verkregen. Aangezien deze tweeling verzorging nodig had, werd haar een attest 

van opschorting van verwijdering toegekend. Nadien vroeg mevrouw Alokpa een verblijfsvergunning 

aan overeenkomstig de wet betreffende het vrij verkeer van personen. Deze aanvraag werd echter 

afgewezen, aangezien zij volgens de Luxemburgse minister niet beschouwd kon worden als een 

rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn die ten laste is van een EU-burger. De zaak is uiteindelijk 

voor de Cour administrative gekomen, die een prejudiciële vraag heeft gericht tot het HvJ. 

 

51. Ook in dit arrest moet worden opgemerkt dat hoewel mevrouw Alokpa geen begunstigde is van 

de Burgerschapsrichtlijn in de zin van artikel 3, lid 1,117 het HvJ toch nagaat of zij geen verblijfsrecht 

kan afleiden uit het vrij verkeer van personen van haar kinderen, die EU-burgers zijn. Zelf zal zij geen 

persoonlijke rechten hebben, aangezien zij een derdelander is.118 Het HvJ gaat herhalen "dat er zeer 

bijzondere situaties bestaan waarin, hoewel het secundaire recht inzake het verblijfsrecht van 

derdelanders niet van toepassing is en de betrokken burger van de Unie zijn recht van vrij verkeer niet 

heeft uitgeoefend, een derdelander die familielid is van die burger het verblijfsrecht bij wijze van 

uitzondering niet kan worden ontzegd omdat anders aan het burgerschap van de Unie, dat aan die 

burger toekomt, de nuttige werking zou worden ontnomen indien als gevolg van die weigering deze 

burger in feite genoopt is het grondgebied van de Unie in zijn geheel te verlaten en hem zo het 

effectieve genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten wordt 

ontzegd".119 Het HvJ laat het echter aan de nationale rechter over om na te gaan of de kinderen feitelijk 

gedwongen zouden zijn het Europees grondgebied in zijn geheel te verlaten.120 Advocaat-Generaal 

MENGOZZI past de 'effectieve genot'-test daarentegen wel toe op de feiten en bepaalt dat, aangezien de 

kinderen de Franse nationaliteit bezitten, zij een onvoorwaardelijk recht hebben om zich te begeven 

naar Frankrijk en aldaar te verblijven.121 Indien mevrouw Alokpa en bijgevolg ook haar kinderen 

verplicht worden het Luxemburgse grondgebied te verlaten, zullen zij nog niet verplicht zijn het 

Europees grondgebied in zijn geheel te verlaten omdat Alokpa het afgeleid recht heeft in Frankrijk te 

verblijven als moeder en als persoon die vanaf de geboorte van de kinderen daadwerkelijk zorg draagt 

voor hen.122 

                                                        
116 Arrest Alokpa. 
117 Arrest Alokpa, § 24. 
118 Arrest Alokpa, § 22. 
119 Arrest Alokpa, § 32. 
120 Arrest Alokpa, § 33. 
121 Conclusie van Advocaat-Generaal P. MENGOZZI in arrest Alokpa, § 54. 
122 Conclusie van Advocaat-Generaal P. MENGOZZI in arrest Alokpa, § 55. 
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5. De 'effectieve genot'-test 

 

52. Het effectieve genot van de belangrijkste burgerschapsrechten is de rode draad doorheen deze 

onderafdeling. Het HvJ leidt de 'effectieve genot'-test in met het arrest Ruiz Zambrano en blijft het 

gebruiken doorheen de rechtspraak. Het HvJ maakt gebruik van deze test om na te gaan of EU-burgers 

daadwerkelijk aanspraak kunnen maken op rechten voortvloeiend uit artikel 20 en 21 VWEU. 

Wanneer er sprake is van een 'puur interne aangelegenheid', dan past het HvJ de 'effectieve-genot'-test 

toe, om de EU-burger of zijn familieleden alsnog rechten te verlenen. De test zal slechts dan slagen 

wanneer de belangrijkste burgerschapsrechten effectief ontzegd worden en het inreis- en verblijfsrecht 

effectief belemmerd wordt, meer bepaald in situaties waar de EU-burgers verplicht worden het 

Europees grondgebied als geheel te verlaten, zoals bepaald in het arrest Dereci123 en herhaald in de 

arresten Ymeraga124 en Alokpa125. Het HvJ gaat deze test dus restrictief toepassen aangezien het 

intrinsiek verbonden is aan het vrij verkeer van personen.126  

 

53. Mijns inziens hanteert het HvJ de 'effectieve genot'-test als een instrument om te bepalen of een 

situatie binnen of buiten het toepassingsgebied van het EU-recht valt. Bovendien moet de nadruk 

liggen op het feit dat de 'effectieve genot'-test het 'laatste hulpmiddel' is, zoals REYNOLDS bepaalt.127 

De arresten maken namelijk stuk voor stuk duidelijk dat de grens tussen de werkingssfeer van het EU-

recht en van het nationale recht niet louter meer kan getrokken worden op grond van het 'puur interne 

aangelegenheidscriterium', maar tevens op grond van een eerder artificiële constructie aan de hand van 

het effectieve genot van de belangrijkste burgerschapsrechten. 128  Men kan immers binnen het 

toepassingsgebied van het EU-recht vallen ofwel op grond van de uitoefening van het recht van vrij 

verkeer en dan valt men als zodanig binnen het toepassingsgebied van de Burgerschapsrichtlijn, ofwel 

via een omweg op grond van het voldoen aan de 'effectieve genot'-test.129 De vraag rijst natuurlijk wat 

de draagwijdte van de test is, meer bepaald wat bedoeld wordt met 'de belangrijkste 

burgerschapsrechten', en wat de drempel van de test is.  

 

 

 

                                                        
123 Arrest Dereci, § 66-68. 
124 Arrest Ymeraga, § 36. 
125 Arrest Alokpa, § 33. 
126 S. REYNOLDS, "Exploring the "Intrinsic Connection" between Free Movement and the Genuine Enjoyment 
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Test: Reflections on EU Citizenship after Iida", European Law Review 2013, afl. 38, nr. 3, (376) 387. 
128 P. VAN ELSUWEGE en D. KOCHENOV, "On The Limits of Judicial Intervention: EU Citizenship and Family 
Reunification Rights", European Journal of Migration and Law 2011, afl. 13, nr. 4, (443) 450. 
129 S. REYNOLDS, "Exploring the "Intrinsic Connection" between Free Movement and the Genuine Enjoyment 
Test: Reflections on EU Citizenship after Iida", European Law Review 2013, afl. 38, nr. 3, (376) 377. 
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5.1. De draagwijdte van de 'effectieve genot'-test 

 

54. Om uit te maken wat de belangrijkste burgerschapsrechten zijn, zijn de rechten omschreven in de 

artikels 20 en 21 VWEU een handig vertrekpunt. Het HvJ heeft immers regelmatig teruggekoppeld in 

de arresten Ruiz Zambrano, McCarthy, Dereci, Iida, Ymeraga en Alokpa naar artikel 20 en/of 21 

VWEU, maar zonder expliciet te bepalen welke rechten er bedoeld worden. Artikel 20, lid 1 VWEU 

gaat het Europees Burgerschap instellen, waaraan artikel 20, lid 2 VWEU rechten gaat verbinden, 

onder meer het vrij verplaatsing- en verblijfsrecht, het actief en passief kiesrecht, het recht op 

diplomatieke en consulaire bescherming,…  

 

55. In de arresten Dereci en Iida ligt de focus voornamelijk op het verplaatsingsaspect. In het arrest 

Dereci verwijst het HvJ uitdrukkelijk naar "een criterium van de ontzegging van het effectieve genot 

van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten, (dat) betrekking heeft op 

gevallen die erdoor gekenmerkt worden dat de burger van de Unie feitelijk wordt verplicht om het 

grondgebied van niet alleen de lidstaat waarvan hij staatsburger is, maar ook dat van de Unie als 

geheel te verlaten".130 De EU-burgers kunnen hun recht van vrij verkeer niet uitoefenen, aangezien zij 

verwijderd worden van het Europees grondgebied. Dit criterium wordt door het HvJ herhaald in de 

recente arresten Ymeraga en Alokpa.131 Het arrest Iida voegt hieraan toe dat het effectieve genot van 

de belangrijkste burgerschapsrechten niet ontzegd wordt wanneer de EU-burgers hun recht van vrij 

verkeer hebben kunnen uitoefenen en het niet verlenen van het verblijfsrecht aan een familielid van de 

EU-burger, de EU-burger als het ware niet weerhouden heeft om het vrij verkeer uit te oefenen.132  

 

56. Het effectieve genot van de belangrijkste burgerschapsrechten vertoont dus een intrinsieke band 

met het vrij verkeer van personen,133 hierdoor zal de 'effectieve genot'-test sneller van toepassing zijn 

wanneer dit vrij verkeer wordt aangetast. Zoals REYNOLDS bepaalt, leidt dit echter wel tot een 

paradox.134 Aangezien de EU-burgers hun recht van vrij verkeer niet hebben uitgeoefend in het arrest 

McCarthy, valt dit niet binnen de draagwijdte van de 'effectieve-genot'-test. In het arrest Iida 

daarentegen is het recht van vrij verkeer wel uitgeoefend, en net daarom valt dit niet binnen de 

draagwijdte van de 'effectieve genot'-test. Deze paradox mag natuurlijk niet overdreven worden, 

aangezien de EU-burgers, die het effectieve genot van hun rechten ontzegd zouden worden, zich in 

andere situaties bevinden. In het arrest Iida wou de derdelander zich beroepen op de rechten van de 

                                                        
130 Arrest Dereci, § 66. 
131 Arresten Alokpa, § 33; Ymeraga, § 36 en Dereci, § 66-68. 
132 Arrest Iida, § 74 en § 76. 
133 S. REYNOLDS, "Exploring the "Intrinsic Connection" between Free Movement and the Genuine Enjoyment 
Test: Reflections on EU Citizenship after Iida", European Law Review 2013, afl. 38, nr. 3, (376) 384. 
134 S. REYNOLDS, "Exploring the "Intrinsic Connection" between Free Movement and the Genuine Enjoyment 
Test: Reflections on EU Citizenship after Iida", European Law Review 2013, afl. 38, nr. 3, (376) 385. 



 26 

EU-burgers in het land van herkomst van deze EU-burgers, zonder dat deze EU-burgers zich hier nog 

bevonden. Dit was echter niet het geval in het arrest McCarthy. 

 

5.2. De drempel van de 'effectieve genot'-test 

 

57. Het is niet duidelijk hoe zwaar de inbreuk ten aanzien van het vrij verkeer moet zijn om te 

kunnen spreken van een ontzegging van het effectieve genot van de belangrijkste burgerschapsrechten. 

In het arrest Ruiz Zambrano oordeelde het HvJ dat er kon vanuit gegaan worden dat de ouders 

verplicht zullen worden het Europees grondgebied als geheel te verlaten. REYNOLDS leidt hieruit af dat 

de zwaarte van inbreuk noodzakelijk om te kunnen spreken van een ontzegging van het effectieve 

genot op zijn minst dubbelzinnig is.135 Enerzijds zou men kunnen stellen dat de drempel relatief laag is 

waardoor men reeds aanspraak zou kunnen maken op de 'effectieve genot'-test wanneer er een 

weigering is van het verblijfsrecht van een derdelander hetgeen zou betekenen dat de EU-burger de 

lidstaat zou moeten verlaten om zijn familie tezamen te houden. Maar aan de andere kant is het niet 

duidelijk wat de basis is om ervan uit te gaan dat de EU-burger zou verplicht worden het land te 

verlaten. Er zou kunnen gesteld worden dat de 'effectieve genot'-test van toepassing is van zodra er 

een eventuele mogelijkheid zou zijn dat de EU-burger de lidstaat zou moeten verlaten, zoals dit het 

geval was in het arrest Ruiz Zambrano.136 

 

58. Ik leid uit de andere arresten echter af dat er sprake moet zijn van een absolute ontzegging van het 

effectieve genot. In het arrest McCarthy en het arrest Dereci gaat het HvJ de scheiding van de familie 

niet als voldoende beschouwen om te kunnen spreken van een inbreuk van het effectieve genot. Het 

lijkt er dus op dat het HvJ de bescherming van het gezinsleven onvoldoende vindt om derdelanders het 

verblijfsrecht te verlenen.137 De EU-burgers moeten effectief verplicht zijn het Europees grondgebied 

te verlaten door een verblijfsweigering van de derdelanders vooraleer men kan spreken over de 

ontzegging van het effectieve genot van de aan de status van EU-burger ontleende rechten.138 Een 

criterium om te kunnen inschatten of een EU-burgere van zijn effectieve genot ontzegd wordt, is de 

mate van afhankelijkheid van diegene die wenst aanspraak te maken op een verblijfsrecht met de EU-

                                                        
135 S. REYNOLDS, "Exploring the "Intrinsic Connection" between Free Movement and the Genuine Enjoyment 
Test: Reflections on EU Citizenship after Iida", European Law Review 2013, afl. 38, nr. 3, (376) 385. 
136 S. ADAM en P. VAN ELSUWEGE, "Analysis and Reflections, Citizenship Rights and the Federal Balance 
between the European Union and its Member States: Comment on Dereci", European Law Review 2012, nr. 37, 
(176) 183. 
137 S. ADAM en P. VAN ELSUWEGE, "Analysis and Reflections, Citizenship Rights and the Federal Balance 
between the European Union and its Member States: Comment on Dereci", European Law Review 2012, nr. 37, 
(176) 181. 
138 Arresten Dereci, § 66 en McCarthy, § 50. 
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burger.139 Ook in de recente arresten Ymeraga en Alokpa gaat het HvJ deze strenge interpretatie van 

de 'effectieve genot'-test herhalen.140  

 

59. Uit het voorgaande besluit ik dat de 'effectieve genot'-test alleen maar slaagkans heeft in zeer 

uitzonderlijke aangelegenheden aangezien het een criterium van "zeer bijzondere aard" is. De 

'effectieve genot'-test betreft alleen situaties waar de EU-burger feitelijk en effectief verplicht wordt 

om het Europees grondgebied te verlaten.141 Men moet hierbij rekening houden met het feit dat een 

EU-burger het onvoorwaardelijke recht heeft te verblijven in de lidstaat waarvan die de nationaliteit 

bezit. Het gaat dus van een zeer ruim toepassingsgebied, dit werd alleszins zeer ruim geacht te zijn na 

het arrest Ruiz Zambrano, tot een constante verenging van het toepassingsgebied door het HvJ in de 

opeenvolgende arresten McCarthy, Dereci, Iida, Ymeraga en Alokpa. 

 

ONDERAFDELING 3: CONCLUSIE 

 

60. De EU-burgers die hun vrij verkeer als zodanig niet hebben uitgeoefend, kunnen geen aanspraak 

maken op de rechten voortvloeiend uit de Verdragsbepalingen en de Burgerschapsrichtlijn, aangezien 

er sprake is van een 'puur interne aangelegenheid'. Het is echter toch nog mogelijk om aanspraak te 

maken op het EU-recht op grond van artikel 20 VWEU, ook als men zich bevindt in een 'puur interne 

aangelegenheid'. Er zal namelijk moeten worden nagegaan of de 'effectieve genot'-test van toepassing 

is. Deze test is op zijn beurt intrinsiek verbonden met het vrij verkeer van personen, waardoor deze 

slechts toepassing zal vinden wanneer de EU-burgers absoluut ontzegd worden van de uitoefening van 

het vrij verkeer. Bijgevolg valt een situatie niet binnen het toepassingsgebied van het EU-recht op 

grond van de link met de interne markt, maar eerder op grond van een reactie van het HvJ tegen de 

strengheid gehanteerd door de lidstaten ten aanzien van de wettelijke situatie van de EU-burgers en 

hun familieleden.142  

 

 

 

 

 

                                                        
139 S. ADAM en P. VAN ELSUWEGE, "Analysis and Reflextions, Citizenship Rights and the Federal Balance 
between the European Union and its Member States: Comment on Dereci", European Law Review 2012, nr. 37, 
(176) 181. 
140 Arresten Alokpa, § 32 en Ymeraga, § 36. 
141 Arrest Dereci, § 67. 
142 D. KOCHENOV, "A real European Citizenship: A new jurisdiction test: a novel chapter in the development of 
the Union in Europe", Columbia Journal of European Law 2011, afl. 18, (55) 91. 
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AFDELING 2: Het afgeleide recht van derdelanders om EU-burgers te 

begeleiden of zich bij deze te voegen 
 

61. Nu het duidelijk is dat EU-burgers hun recht van vrij verkeer moeten uitoefenen om aanspraak te 

kunnen maken op de rechten voortvloeiend uit de Burgerschapsrichtlijn, ga ik vervolgens na of 

derdelanders die familielid143 zijn van EU-burgers aanspraak kunnen maken op deze rechten. Zoals 

reeds meermaals aangehaald, hebben derdelanders geen persoonlijke rechten op grond van de 

Burgerschapsrichtlijn, aangezien deze van toepassing is op EU-burgers. Om ervoor te zorgen dat deze 

Burgerschapsrichtlijn een nuttige werking heeft, moeten de familieleden van EU-burgers, ongeacht 

hun nationaliteit, desalniettemin ook rechten ontleend worden. Anders oordelen zou immers betekenen 

dat de vrijheid van verkeer van de EU-burger aangetast wordt en dat de EU-burger zou weerhouden 

worden om van zijn inreis- en verblijfsrecht in die lidstaat gebruik te maken.144 Familieleden met de 

nationaliteit van een derde land zullen dus louter afgeleide rechten hebben op grond van hun 

hoedanigheid als familielid.145  

 

62. Om aanspraak te kunnen maken op rechten vervat in de Burgerschapsrichtlijn, vereist artikel 3, 

lid 1 dat de familieleden de EU-burger begeleiden of zich bij deze voegen op het ogenblik dat de EU-

burger het vrij verkeer uitoefent. Dit houdt eerst en vooral in dat een familielid met de nationaliteit van 

een derde land enkel aanspraak zal kunnen maken op zijn rechten voortvloeiend uit de 

Burgerschapsrichtlijn in de lidstaat waar de EU-burger op dat ogenblik woont.146 Dit besliste het HvJ 

in het arrest Iida, waar meneer Iida zijn echtgenote niet begeleid heeft naar de gastlidstaat, noch zich 

daar bij zijn echtgenote gevoegd heeft. De woorden 'die hem begeleiden of zich bij hem voegen' door 

beschouwt het HvJ dus als cruciaal om aanspraak te kunnen maken op afgeleide rechten Het louter 

bestaan van een familieband als opgesomd in artikel 2 Burgerschapsrichtlijn wordt niet beschouwd als 

een voldoende link om aanspraak te kunnen maken op de afgeleide rechten voor derdelanders.  

 

1. Tijdens de uitoefening van het recht van vrij verkeer 

 

63. Wanneer een EU-burger zijn recht van vrij verkeer uitoefent, rijst reeds een eerste vraag of 

lidstaten bijkomende voorwaarden mogen opleggen aan derdelanders vooraleer zijn aanspraak kunnen 

maken op afgeleide rechten. Eén van de voorwaarden waarrond zich belangrijke rechtspraak van het 

HvJ gevormd heeft is de vereiste van voorafgaand legaal verblijf van de derdelander in de lidstaat 

                                                        
143 Wat onder het begrip 'familielid' verstaan kan worden, wordt besproken in Hoofdstuk 4. 
144 Arrest Iida, § 63. 
145 Zie onder meer de arresten Ymeraga, § 29-31; Dereci, § 55 en McCarthy, § 42. 
146 Arrest Iida, § 64. 
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waarvan de EU-burger de nationaliteit heeft. Het HvJ bleef over deze vraag onduidelijk en onbeslist 

tot met het belangrijke arrest Metock147. 

 

1.1. Onder de oude secundaire wetgeving 

 

64. Reeds voor het bestaan van de Burgerschapsrichtlijn heeft het HvJ zich omtrent deze 

problematiek uitgesproken. Eerst en vooral hebben we het arrest Akrich148, waar het HvJ te maken 

heeft met een EU-burger met de Britse nationaliteit en haar echtgenoot, een derdelander met de 

Marokkaanse nationaliteit die niet legaal in het Verenigd Koninkrijk verbleef. Meneer Akrich werd in 

hechtenis genomen en wanneer zijn echtgenote verhuisde naar Ierland, vroeg hij uitgewezen te worden 

naar Ierland. Wanneer zij daar een korte periode verbleven en gewerkt hebben, wilden zij terugkeren 

naar het Verenigd Koninkrijk, maar meneer Akrich verkreeg geen intrekking van het uitzettingsbevel. 

Het HvJ bepaalde dat verordening nr. 1612/68149, waarop meneer Akrich zich steunde, alleen maar 

betrekking heeft op het vrij verkeer van personen binnen de EU, zonder rechten te bevatten 

betreffende de toegang van een derdelander tot het Europees grondgebied.150 Om toch aanspraak te 

kunnen maken op de rechten moet de derdelander zich legaal in een lidstaat bevinden.151 Het HvJ laat 

wel een uitzondering toe. Er moet namelijk rekening gehouden worden met het recht op eerbiediging 

van het gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM.152 Het HvJ gaat dus een enge interpretatie van de 

bevoegdheden van de EU hanteren, aangezien het louter het vrij verkeer van personen binnen het 

Europees grondgebied regelt. 

 

65. In de zaak Jia153  had het HvJ vervolgens de mogelijkheid om nader te verklaren of het 

voorafgaand legaal verblijf van een derdelander die een familielid is van een EU-burger een vereiste is 

om aanspraak te kunnen maken op de rechten vervat in verordening nr. 1612/68. De verwijzende 

rechter verwijst hiervoor letterlijk naar het arrest Akrich. In plaats van een antwoord te geven op de 

vraag, gaat het HvJ het arrest Akrich daarentegen milderen. Het stelt immers dat lidstaten niet 

verplicht zijn om een vereiste van voorafgaand legaal verblijf in te voeren.154  

 

                                                        
147 Arrest Metock. 
148 Arrest Akrich. 
149 Dit is de voorloper van de Burgerschapsrichtlijn. Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 
1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap, PB. L. 257/11 van 19 oktober 1968. 
150 Arrest Akrich, § 49. 
151 Arrest Akrich, § 50. 
152 Arrest Akrich, § 58-59. 
153 Arrest Jia. 
154 Arrest Jia, § 33. 
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66. In het arrest Akrich is het HvJ duidelijk, het voorafgaand legaal verblijf is een voorwaarde om 

aanspraak te kunnen maken op rechten voortvloeiend uit de verordening nr. 1612/68.155 In het arrest 

Jia is het HvJ echter minder duidelijk en stelt het dat die uitlegging noodzakelijk verbonden was aan 

de specifieke feiten van de zaak. Meneer Akrich was immers illegaal het Verenigd Koninkrijk 

binnengekomen. Wanneer zijn echtgenote en hij het Verenigd Koninkrijk terug wensten binnen te 

komen nadat zij haar vrij verkeer van personen had uitgeoefend, zou hij door gebruik te maken van de 

rechten vervat in verordening nr. 1612/68 plots wel legaal kunnen verblijven in het Verenigd 

Koninkrijk. Het EU-recht zou gebruikt worden om de nationale wetten te omzeilen.156 De feitelijke 

situatie van Jia was echter volledig verschillend, aangezien Jia, een derdelander met de Chinese 

nationaliteit, legaal Zweden is binnengekomen. In casu is er dus noch sprake van een illegale 

binnenkomst, noch van het omzeilen van de nationale wetten, waardoor de voorwaarde van 

voorafgaand legaal verblijf geen toepassing kan vinden in de situatie van Jia.157 Het HvJ geeft in het 

arrest Jia dus niet echt een verduidelijking.  

 

67. Net voor het HvJ uitspraak heeft gedaan in het arrest Metock, was er nog het arrest Eind.158 

Hierin beslist het HvJ dat het feit dat de derdelander geen verblijfsrecht heeft overeenkomstig het 

nationale recht geen afbreuk mag doen aan het recht om zich bij een EU-burger te voegen of deze te 

begeleiden, wanneer de EU-burger terugkeert naar de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit.159 Er 

is immers geen specifieke vermelding van de vereiste van het voorafgaand legaal verblijf terug te 

vinden in het EU-recht en bovendien mag het vrij verkeer van personen niet restrictief geïnterpreteerd 

worden.160 Aangezien het HvJ het arrest Akrich niet vermeld heeft in het arrest Eind, bleef het 

onduidelijk welk van de arresten gevolgd moest worden. Dit werd echter opgelost in het veel 

besproken arrest Metock.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
155 Arrest Jia, § 26. 
156 Arrest Jia, § 28-30. 
157 Arrest Jia, § 31-32. 
158 Arrest Eind. 
159 Arrest Eind, § 41-42. 
160 Arrest Eind, § 43. 
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1.2. Het arrest Metock: de verduidelijking van voorgaande rechtspraak 

 

1.2.1. Het arrest 

 

1.2.1.1 Het voorafgaand legaal verblijf 

 

68. Het arrest Metock betreft vier gevoegde zaken met gelijkaardige feiten.161 De zaken gaan steeds 

over een derdelander die Ierland is binnengekomen en hier tevergeefs asiel heeft aangevraagd. Na hun 

aankomst in Ierland, zijn zij allen getrouwd met EU-burgers die in Ierland werkten en verbleven en 

vroegen zij een verblijfsrecht aan als echtgenoot van een EU-burger. Ierland weigerde telkens deze 

aanvraag aangezien de derdelanders niet voldeden aan de voorwaarde van voorafgaand legaal verblijf. 

De Minister for Justice gaat er vanuit dat een voorwaarde van voorafgaand legaal verblijf behoort tot 

de discretionaire bevoegdheid, aangezien de binnenkomst van derdelanders tot de bevoegdheid van de 

die lidstaat behoort. De EU heeft daarentegen de bevoegdheid omtrent het verkeer van EU-burgers en 

hun familieleden binnen het Europees grondgebied.162 De verwijzende rechter vraagt zich af of een 

derdelander voorafgaand legaal in een andere lidstaat moet verbleven hebben alvorens naar de 

gastlidstaat te komen. 

 

69. Zoals het HvJ reeds in het arrest Eind meende,163 bevat ook de Burgerschapsrichtlijn geen enkele 

bepaling omtrent de vereiste van voorafgaand legaal verblijf. 164  De Burgerschapsrichtlijn geeft 

daarentegen de indruk dat het toegepast kan worden op derdelanders die niet legaal verbleven hebben 

binnen de EU. Zo zullen derdelanders overeenkomstig artikel 5, lid 2 een inreisvisum nodig hebben, 

tenzij zij een geldige verblijfskaart hebben overeenkomstig artikel 10. Deze verblijfskaart is voor het 

verblijf van meer dan 3 maanden. Artikel 5, lid 2 betreft dus de inreis van derdelanders die niet over 

een dergelijk verblijfskaart beschikken. Daarom zal de Burgerschapsrichtlijn ook van toepassing 

kunnen zijn op derdelanders die geen voorafgaand legaal verblijf hebben.165 Bovendien somt artikel 

10, lid 2 de documenten op die moeten voorgelegd worden wanneer men een verblijfskaart verzoekt 

en het voorafgaand legaal verblijf wordt hier niet opgesomd.166 Het HvJ maakt duidelijk dat iedere 

derdelander die familielid is van een EU-burger in de zin van artikel 2, 2) en die de EU-burger 

begeleidt, of zich bij hem voegt in een andere lidstaat dan die waarvan de EU-burger de nationaliteit 

heeft, onder het toepassingsgebied van de Burgerschapsrichtlijn valt zonder een onderscheid te maken 

                                                        
161 Arrest Metock. 
162 Arrest Metock, § 44-45. 
163 Arrest Eind, § 43. 
164 Arrest Metock, § 49. 
165 Arrest Metock, § 52. 
166 Arrest Metock, § 53. 
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of deze derdelander al dan niet voorafgaand legaal in de lidstaat verbleven heeft.167 Het HvJ gaat 

daarbij zijn rechtspraak van het arrest Akrich herzien, aangezien het genot van verblijfsrechten niet 

afhankelijk mag gesteld worden van een voorgaand legaal verblijf.168 Dit is immers in het belang van 

de bescherming van het familieleven van EU-burgers, zoals het HvJ in o.a. het arrest Eind169 

besproken heeft.170 De Burgerschapsrichtlijn heeft verordening nr. 1612/68 gewijzigd en de richtlijnen 

ingetrokken. Hierdoor zal deze uitlegging a fortiori toegepast moeten worden op de 

Burgerschapsrichtlijn.171 Het doel van de Burgerschapsrichtlijn is immers het recht van vrij verkeer en 

verblijf van de EU-burgers te vereenvoudigen en te versterken. 

 

70. Verder gaat het HvJ expliciet terugkomen op de vraag of dit dan niet strijdig is met de 

bevoegdheidsverdeling tussen de lidstaten en de EU om voor eens en voor altijd de onzekerheid 

hieromtrent de wereld uit te helpen. Zonder enige twijfel beslist het HvJ dat de EU de bevoegdheid 

heeft met betrekking tot de binnenkomst en het verblijf van derdelanders die familieleden zijn van EU-

burgers die hun vrij verkeer uitgeoefend hebben.172 Dit volgt uit het feit dat een weigering door de 

lidstaten om een inreis- en verblijfsrecht te verlenen aan de derdelanders ertoe zou leiden dat de EU-

burgers weerhouden worden zich naar een andere lidstaat te begeven en daar te verblijven.173 Indien 

lidstaten de exclusieve bevoegdheid hieromtrent zouden hebben, zouden de derdelanders voor de 

toekenning van een inreis- en verblijfsrecht afhankelijk zijn van de nationale wetten. Hierdoor zouden 

er verschillen bestaan tussen de derdelanders, afhankelijk van het land waar ze wensen binnen te 

gaan.174 En laat nu dit juist het doel zijn van het creëren van de interne markt, het "afschaffen tussen de 

lidstaten van hinderpalen voor het vrije verkeer van personen".175  

 

71. Het feit dat dit een enorme migratietoename met zich mee zou brengen voor de lidstaten en het 

vermogen van de lidstaten om de immigratie aan hun buitengrenzen te beheersen zou ondermijnen, 

veegt het HvJ van tafel. Het zijn immers maar een specifiek bepaald aantal personen waarop de 

Burgerschapsrichtlijn van toepassing is, namelijk enkel degenen die voldoen aan de definitie gesteld in 

artikel 2, 2) en waarvan de EU-burger bovendien zijn recht van vrij verkeer uitgeoefend heeft.176 

Lidstaten kunnen verder het recht steeds weigeren om redenen van openbare orde, openbare veiligheid 

en volksgezondheid voor zover voldaan is aan artikel 27 e.v.177 Bovendien hebben de lidstaten ook 

                                                        
167 Arrest Metock, § 54. 
168 Arrest Metock, § 58. 
169 Arrest Eind, § 44. 
170 Arrest Metock, § 56. 
171 Arrest Metock, § 59. 
172 Arrest Metock, § 65. 
173 Arrest Metock, § 64. 
174 Arrest Metock, § 67. 
175 Arrest Metock, § 68. 
176 Arrest Metock, § 73. 
177 Arrest Metock, § 74. 
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nog steeds het recht te voorzien in maatregelen in geval van rechtsmisbruik of fraude overeenkomstig 

artikel 35.178 

 

72. Naast het argument van de migratieproblemen, proberen de lidstaten ook het probleem van de 

omgekeerde discriminatie aan te halen. De derdelanders die familielid zijn van EU-burgers die geen 

gebruik gemaakt hebben van hun recht van vrij verkeer, zouden hierdoor wel onderworpen zijn aan de 

nationale migratiewetten. Het HvJ gaat dit argument teniet doen door te verwijzen naar 'puur interne 

aangelegenheden' zoals ik dit in voorgaande onderafdeling besproken heb. Aangezien zij dan volledig 

binnen de interne sfeer van één lidstaat vallen, kan het EU-recht daar niet op worden toegepast. Als er 

dus een verschil zou zijn tussen de EU-burgers die al dan niet gebruik gemaakt hebben van hun vrij 

verkeer, dan valt dit niet binnen het EU-recht.179  Tot slot verwijst het HvJ naar het recht op 

eerbiediging van het privéleven, familie- en gezinsleven overeenkomstig artikel 8 EVRM als ultiem 

argument om de lidstaten het zwijgen op te leggen.  

 

1.2.1.2. Het ontstaan van de familieband 

 

73. Het arrest Metock verduidelijkt dus dat de lidstaten geen bijkomende verplichting mogen 

opleggen in verband met een voorafgaand legaal verblijf in een lidstaat.180 Verder zal het arrest 

Metock ook nog beantwoorden op de vraag of het ogenblik waarop of de plaats waar de derdelanders 

familielid zijn geworden van de EU-burgers een rol speelt in de toekenning van rechten 

overeenkomstig de Burgerschapsrichtlijn. De vraag rijst immers hoe de woorden "hem begeleiden of 

zich bij hem voegen" geïnterpreteerd moeten worden. 

 

74. Wat het bestaan van de familieband betreft op het ogenblik dat de EU-burger zich naar de 

gastlidstaat begeeft, zwijgt de Burgerschapsrichtlijn in alle talen.181 De enige vereiste dat artikel 3, lid 

1 stelt, is dat familieleden de EU-burger ofwel moeten begeleiden ofwel zich bij hem moeten voegen. 

Dit laatste "zich bij hem voegen" legt daarentegen juist de nadruk op het feit dat de familieband pas 

ontstaan kan zijn nadat de EU-burger zijn vrij verkeer heeft uitgeoefend.182 Anders oordelen zou tot 

gevolg hebben dat de EU-burger weerhouden wordt te genieten van zijn vrij verkeer.183 De woorden 

"begeleiden" of "zich bij hem voegen" mogen niet restrictief geïnterpreteerd worden,184 dit zou immers 

een beperking van het inreis- en verblijfsrecht van de familieleden van een EU-burger in de 
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gastlidstaat inhouden.185 Lidstaten behouden echter een beoordelingsmarge in de zin van artikels 27 en 

35 Burgerschapsrichtlijn.186 Hetzelfde geldt met betrekking tot de plaats waar de familieband is 

ontstaan, of die familieband nu is ontstaan in de gastlidstaat, dan wel voordien. Een weigering om het 

verblijfsrecht aan het familielid toe te kennen, zal er immers toe leiden dat de EU-burger weerhouden 

wordt zijn verblijf in de gastlidstaat verder te zetten.187  

 

1.2.2. Evaluatie 

 

75. De regels omtrent het inreis- en verblijfsrecht van derdelanders is voor vele lidstaten een 'hot 

topic'. Zij willen de immigratiecontrole zoveel mogelijk behouden en in eigen handen hebben. Dit valt 

ook af te leiden uit het aantal lidstaten die opmerkingen gemaakt hebben in deze zaak en de reactie 

van Ierland na het arrest Metock.188 Het grote argument was dan ook dat wanneer de lidstaten het 

inreis- en verblijfsrecht van derdelanders niet meer kunnen regelen, dit de mogelijkheid van de 

lidstaten om een effectieve immigratiecontrole te voeren zou ondermijnen. Wanneer familieleden van 

EU-burgers derdelanders zijn, is de kans zeer groot dat de toepassing van het EU-recht voor wat het 

vrij verkeer betreft, meer bepaald het verblijfsrecht van familieleden, een weerslag heeft op de 

nationale immigratie wetten.189 Het HvJ had in casu dus de moeilijke taak een evenwicht te vinden 

tussen de nuttige werking van de bepalingen van het recht van vrij verkeer en de bevoegdheid van 

lidstaten omtrent immigratie te eerbiedigen. Mijns inziens is het HvJ hierin geslaagd door de 

bevoegdheid om het inreis- en verblijfsrecht van derdelanders in bepaalde mate naar zich toe te 

trekken, maar desondanks de beoordelingsmarge van de lidstaten niet volledig uit te schakelen. 

Volgens FAHEY beoogt dit een constitutionele versteviging van het vrij verkeer en de daarbij horende 

bevoegdheid voor de EU als het centrale punt van de interne markt.190 

 

76. Het HvJ gaat deze bevoegdheidsverschuiving enerzijds milderen. De lidstaten hebben immers 

nog steeds de bevoegdheid om op te treden inzake immigratie. Eerst en vooral is het aantal 

derdelanders waarop de Burgerschapsrichtlijn betrekking heeft beperkt. Het zal immers uitsluitend 

betrekking hebben op derdelanders, die familielid zijn van EU-burgers overeenkomstig artikel 2, 2) en 
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waarbij de EU-burgers hun recht van vrij verkeer hebben uitgeoefend.191 Bovendien hebben lidstaten 

nog steeds de mogelijkheid om overeenkomstig artikels 27 en 35 beperkingen op te leggen en 

maatregelen te treffen omtrent het vrij verkeer. Zo zullen in geval van schijnhuwelijk de bepalingen 

van de Burgerschapsrichtlijn geen toepassing vinden, aangezien het schijnhuwelijk beschouwd moet 

worden als een overeenkomst om de nationale wetgeving te omzeilen.192 Deze verschuiving van 

bevoegdheid is noodzakelijk om belemmeringen van het recht op het vrij verkeer te vermijden en zo 

de bescherming van het gezinsleven te verzekeren.193 Of deze beoordelingsmarge voor de lidstaten 

bevredigend zal zijn, is betwijfelbaar. De ontevredenheid van lidstaten met het arrest Metock is af te 

leiden uit de Conclusies van de Raad betreffende het misbruik en oneigenlijk gebruik van het recht 

van vrij verkeer van personen.194 Beperkingen op het vrij verkeer van personen moet immers restrictief 

geïnterpreteerd worden en zijn aan strikte voorwaarden onderworpen.195. 

 

77. Anderzijds gaat het HvJ de bevoegdheidsverschuiving rechtvaardigen. Zoals het HvJ in het arrest 

Metock terecht opmerkte zou de vereiste van voorafgaand legaal verblijf leiden tot verschil in 

behandeling tussen derdelanders, afhankelijk van de nationale immigratiewetten in verband met het 

inreis- en verblijfsrecht van derdelanders. Dit zou kunnen leiden tot een 'competitie' tussen de 

verschillende lidstaten om hun eigen land te beschermen tegen migratiestromen met alle gevolgen van 

dien, onder andere een negatieve spiraal van steeds strengere inreisbepalingen wat noch de 

derdelanders, noch de EU-burgers ten goede zal komen. Het is immers het doel van de 

Burgerschapsrichtlijn om de interne markt op vlak van vrij verkeer van personen te ontdoen van 

belemmeringen, niet alleen de rechtstreekse belemmeringen, maar ook de onrechtstreekse. Indien er 

voorwaarden verbonden worden aan hoe en wanneer de familiebanden ontstaan zijn, zou dit de EU-

burgers die derdelanders als familieleden hebben kunnen afschrikken om hun vrij verkeer van 

personen uit te oefenen. Het HvJ gaat dus enorm veel belang hechten aan het concept 'familie' zodanig 

dat de EU-burger zo weinig mogelijk belemmeringen ondervindt bij de uitoefening van zijn vrij 

verkeer en hier maximaal van kan genieten. Moest het EU-recht, en bijgevolg ook het HvJ, geen 

rekening houden met familieleden van de EU-burgers, laat staan hen geen rechten zou verlenen, dan 

zou dit niet alleen maar leiden tot een belemmering van het recht van de EU-burgers om zich naar 
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andere lidstaten te begeven en zich aldaar te vestigen. Het zou bovendien ook leiden tot de 

ondermijning van het fundamentele recht op familieleven.196 Zoals CURRIE terecht opmerkt komen 

zowel het arrest Akrich als het arrest Metock eigenlijk op hetzelfde neer, al is het met een heel 

verschillende aanpak.197 In het arrest Akrich ging het HvJ er vanuit dat een derdelander die familie is 

van de EU-burger geen aanspraak kan maken op de Burgerschapsrichtlijn voor een verblijfsrecht te 

verkrijgen wanneer de derdelander geen voorafgaand legaal verblijfsrecht heeft, tenzij het recht op 

eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM hierdoor in het gedrang zou komen.198 

In het arrest Metock daarentegen gaat het HvJ ervan uit dat de derdelander een verblijfsrecht heeft, 

tenzij er sprake is van rechtsmisbruik of fraude. Het HvJ draait de regel en de uitzondering dus 

gewoon om. 

 

78. Ik besluit dat het HvJ volledig effect heeft gegeven aan het afgeleide verblijfsrecht van 

familieleden van EU-burgers, ongeacht hun nationaliteit, en zodanig de bevoegdheid inzake het 

migratiebeleid van de lidstaten tot een minimum herleid.199 Hieruit volgt dat het HvJ de woorden 

"begeleiden" en "zich bij deze voegen" dan ook ruim dient te interpreteren. Zo zal het begrip 'zich 

voegen bij' van toepassing zijn op situaties waar de EU-burger slechts een familie gesticht heeft nadat 

hij zijn vrij verkeer heeft uitgeoefend. Wanneer de EU-burger zijn vrij verkeer heeft uitgeoefend en de 

derdelander ontmoet in de gastlidstaat, dan nog zal de derdelander beschouwd worden als zich 

gevoegd te hebben bij de EU-burger.200 De gastlidstaat mag niet louter beschouwd worden als een 

plaats waarnaar de EU-burger zich begeeft om arbeid te verrichten zoals het overeenkomstig 

verordening nr. 1612/68 de bedoeling was. De gastlidstaat moet daarentegen beschouwd worden als 

een sociale plaats waar de EU-burgers nieuwe sociale en familiale relaties onderhouden.201 Een 

individu zal zich immers maar ergens ten volle thuis voelen wanneer deze een thuis kan stichten met 

zijn familieleden in het gastlidstaat.202 Het maakt dus niet uit waar of wanneer de familieband ontstaan 

is, laat staan of de derdelander voorafgaand legaal de EU is binnengetreden. We mogen echter niet uit 
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het oog verliezen dat het arrest Metock betrekking heeft op één specifieke groep familieleden. Het 

betreft immers echtgenoten. Er kan dus afgevraagd worden of het HvJ dergelijke brede toepassing ook 

gaat gebruiken wanneer het gaat over geregistreerde partners, dan wel ouders,…  

 

1.3. De beschikking Sahin 

 

79. Het opmaak heffende arrest Metock kreeg enkele maanden later een vervolg in de beschikking 

Sahin waarin het HvJ zich omtrent gelijkaardige feiten moest uitspreken.203 Meneer Sahin, een 

derdelander beschikte over een legaal verblijfsrecht in Oostenrijk waar hij iets later is gaan 

samenwonen met een EU-burger met Duitse nationaliteit. Zij zijn in Oostenrijk ook gehuwd nadat zij 

samen een kind op de wereld gezet hebben. Wanneer meneer Sahin het duurzaam verblijf aanvroeg 

werd dit geweigerd door de Landeshauptmann von Niederösterreich en later ook de Bundesminister 

für Inneres aangezien het recht van vrij verkeer door de EU-burger was uitgeoefend op het ogenblik 

waarop meneer Sahin reeds in Oostenrijk verbleef. Hierdoor zijn zij van mening dat meneer Sahin niet 

voldoet aan de voorwaarde dat een familielid een EU-burger moet begeleiden of zich bij hem moet 

voegen overeenkomstig artikel 3, lid 1 Burgerschapsrichtlijn. Deze zaak verschijnt uiteindelijk voor 

het Verwaltungsgerichtshof die een prejudiciële vraag richt aan het HvJ omtrent de betekenis van de 

begrippen "begeleiden" en "zich voegen bij". 

 

80. Het HvJ gaat eenvoudigweg de belangrijkste overwegingen van het arrest Metock herhalen en 

komt tot een duidelijk geformuleerd besluit. Een derdelander die gehuwd is met een EU-burger die 

zijn recht van vrij verkeer uitgeoefend heeft, kan rechten ontlenen aan de Burgerschapsrichtlijn 

wanneer zij de EU-burger begeleiden of zich bij hem voegen.204 Er is ook sprake van "begeleiden" of 

"zich voegen bij" wanneer de derdelander onafhankelijk van de EU-burger de gastlidstaat binnenkomt 

en wanneer de familieband pas ontstaan is in de gastlidstaat. Er mag volgens het HvJ immers geen 

onderscheid gemaakt worden naargelang de derdelanders voor of na de EU-burger de gastlidstaat zijn 

binnengekomen, dan wel voordat of nadat zij familielid van de EU-burger geworden zijn.205 Het HvJ 

benadrukt wel dat de lidstaten steeds de mogelijkheid hebben om de rechten te beperken op grond van 

artikel 27 en 35, maar in casu kan dit niet toegepast worden omdat meneer Sahin reeds een voorlopig 

verblijfsrecht op grond van de Oostenrijkse asielwetgeving verkregen heeft.206 Het is dus duidelijk dat 

het HvJ wil afstappen van de Akrich-redenering en het standpunt in het arrest Metock stellig blijft 

verdedigen.  
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2. Na de uitoefening van het recht op vrij verkeer 

 

81. Naast de vraag of de derdelanders die familielid zijn van de EU-burgers aan voorwaarden 

onderworpen mogen worden om aanspraak te kunnen maken op de rechten vervat in de 

Burgerschapsrichtlijn wanneer de EU-burger wenst gebruik te maken van zijn recht op vrij verkeer, 

vloeit ook de vraag of derdelanders ook aanspraak kunnen maken op een verblijfsrecht op grond van 

de Burgerschapsrichtlijn wanneer de EU-burger reeds gebruik gemaakt heeft van recht van vrij 

verkeer om met de betrokken derdelander in een andere lidstaat te verblijven en wenst terug te keren 

naar lidstaat van herkomst. 

 

82. Deze vraag rees in de recent gewezen zaak O. en B.207 Deze zaak gaat over O. en B., beiden 

derdelanders. O. is gehuwd met een EU-burger met de Nederlandse nationaliteit, waar ze ook een 

tijdje samen gewoond hebben. Nadien is O. naar Spanje gegaan, waar hij ook woonachtig was en waar 

ook de EU-burger samen met hem gewoond heeft. Aangezien de echtgenote daar geen werk kon 

vinden is zij terug gegaan naar Nederland, maar heeft zij haar echtgenoot nog regelmatig bezocht in 

Spanje. Sinds juli 2010 staat O. ingeschreven als woonachtig op hetzelfde adres als zijn echtgenoot. 

Wanneer hij echter een verblijfsvergunning aanvraagt, wordt dit afgewezen. B. heeft ook een periode 

met zijn partner samengewoond in Nederland, maar werd op grond van een veroordeling tot 

gevangenisstraf ongewenst verklaard, waarop hij naar België verhuisd is in het appartement dat zijn 

partner huurde. Ook in België werd het verblijf hem ontzegd, waarop hij naar Marokko vertrokken is. 

Later is B. gehuwd met zijn partner en werd de opzegging gevraagd van de ongewenstverklaring. 

Deze werd dan ook opgeheven. Tegen deze opheffing is dan uiteindelijk bezwaar gekomen en is de 

zaak voorgekomen bij de verwijzende rechter. 

 

83. De Burgerschapsrichtlijn beschrijft dat iedere EU-burger "die zich begeeft naar of verblijft in een 

andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit en diens familieleden als gedefinieerd in 

artikel 2, 2, die hem begeleiden of zich bij hem voegen". Het HvJ gaat dit op een letterlijke, 

systematische en een teleologische manier interpreteren en komt drie keer tot hetzelfde besluit: 

"(Hieruit) blijkt dat (op de Burgerschapsrichtlijn) geen afgeleid verblijfsrecht voor derdelanders die 

familielid zijn van een burger van de Unie, in de lidstaat waarvan die burger de nationaliteit heeft, 

kan worden gefundeerd".208 Eerst en vooral is er de letterlijke interpretatie. De Burgerschapsrichtlijn 

verleent slechts rechten wanneer de EU-burger zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend door zich 

te vestigen in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit heeft.209 Als men vervolgens naar 

de systematiek van de Burgerschapsrichtlijn kijkt, spreken de artikels 6, 7, leden 1 en 2 en 16 over 
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verblijfsrechten in "een andere lidstaat" of in "de gastlidstaat".210 Tot slot leidt het HvJ uit de 

teleologische interpretatie af dat de Burgerschapsrichtlijn tot doel heeft de uitoefening van het 

fundamentele en persoonlijke recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten te 

vergemakkelijken en te versterken, maar desalniettemin regelt de Burgerschapsrichtlijn de 

voorwaarden voor de uitoefening van dit recht regelt.211 De Burgerschapsrichtlijn strekt er dus niet toe 

om afgeleide rechten toe te kennen aan derdelander die familielid is van een EU-burger, wanneer de 

EU-burger verblijft in de lidstaat waarvan hij de nationaliteit heeft.212 

 

84. Ook bij terugkomst van de EU-burger met zijn familieleden zal de Burgerschapsrichtlijn niet van 

toepassing zijn. Hoewel in casu wel degelijk sprake is van een grensoverschrijdende situatie, zal de 

Burgerschapsrichtlijn toch geen werking hebben. EU-burgers kunnen de Burgerschapsrichtlijn dus niet 

opwerpen tegen de lidstaat, waarvan zij de nationaliteit bezitten. Net zoals in de arresten Ruiz 

Zambrano, McCarthy, Dereci, Iida, Ymeraga en Alokpa gaat het HvJ het hier niet bij laten, maar gaat 

het terugkoppelen naar het VWEU om na te gaan of op grond van deze bepalingen alsnog een 

verblijfsrecht moet verleend worden. 

 

85. Via artikel 21 VWEU gaat het HvJ de Burgerschapsrichtlijn toch van toepassing verklaren naar 

analogie betreffende de voorwaarden van het verblijf van de EU-burger in een andere lidstaat dan die 

waarvan hij de nationaliteit bezit.213 Anders oordelen zou een belemmering inhouden van het vrij 

verkeer van personen. Dit zou immers tot gevolg hebben dat EU-burgers worden weerhouden om te 

vertrekken uit de lidstaat van herkomst, aangezien de onzekerheid bestaat dat het eventuele 

gezinsleven dat zij opgebouwd hebben in de lidstaat, niet kan blijven behouden.214 Volgens het HvJ 

zal er slechts sprake zijn van een belemmering, met andere woorden zal de Burgerschapsrichtlijn dus 

slecht naar analogie toegepast moeten worden, "wanneer het verblijf van een burger van de Unie in de 

gastlidstaat van dien aard is geweest dat hij in staat is gesteld in die lidstaat een gezinsleven op te 

bouwen of te bestendigen".215 Dit heeft tot gevolg dat er een onderscheid moet gemaakt worden 

overeenkomstig de verschillende soorten verblijfsrecht. Wanneer de EU-burger een verblijfsrecht voor 

maximum drie maanden uitoefent, dan zal de weigering van het afgeleide verblijfsrecht van de 

derdelander geen belemmering vormen, aangezien dit kort verblijfsrecht niet het opbouwen of 

bestendigen van een gezinsleven tot doel heeft. 216  Wanneer de EU-burger daarentegen een 

verblijfsrecht van meer dan drie maanden wenst uit te oefenen, bestaat het gevaar voor een 
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belemmering echter wel. Hier is immers meer sprake van een vestiging in de gastlidstaat hetgeen 

gepaard gaat met het opbouwen of bestendigen van het gezinsleven.217 Er moet in dit geval nagegaan 

worden of tijdens het verblijfsrecht voor meer dan drie jaar een gezinsleven is opgebouwd of 

bestendigd. Wanneer dit het geval is, dan zal artikel 21 VWEU ervoor zorgen dat er een afgeleid 

verblijfsrecht zal verleend worden aan de derdelander bij de terugkeer van de EU-burger naar de 

lidstaat van herkomst. 218  Aangezien er reeds sprake kan zijn van een belemmering bij een 

verblijfsrecht van meer dan drie maanden overeenkomstig artikel 7 Burgerschapsrichtlijn, zal er a 

fortiori sprake zijn van een belemmering bij het duurzaam verblijfsrecht of het verblijfsrecht van meer 

dan vijf jaar.219 

 

86. Hoewel ook hier weer het HvJ gaat stellen dat het aan de verwijzende rechter toekomt dit arrest 

toe te passen op de situaties waarin O. en B. zich bevinden, zal het HvJ toch reeds zijn mening omtrent 

de feiten uit de doeken doen door middel van elementen aan te halen die doorslaggevend kunnen zijn 

in een beslissing van de verwijzende rechter. Zo zullen verblijven van korte duur, zoals weekends of 

vakanties in een andere lidstaat dan die waarvan de EU-burger de nationaliteit bezit, vallen onder 

artikel 6 Burgerschapsrichtlijn, waardoor er sprake is van kort verblijf zodoende dat een derdelander 

geen aanspraak kan maken op een afgeleid verblijfsrecht overeenkomstig artikel 21 VWEU.220 Een 

ander voorbeeld is de verblijfskaart die O. reeds bezit op grond van artikel 10 Burgerschapsrichtlijn. 

Dergelijke verblijfskaarten zijn declaratief en brengen dan ook geen verplichting voor andere lidstaten 

mee om rechten aan een derdelander te verlenen.221 

 

87. Wanneer ik dit arrest toepas op de feiten zoals deze gesteld zijn, zullen noch O., noch B. 

aanspraak kunnen maken uit afgeleide rechten overeenkomstig artikel 21 VWEU. De echtgenote van 

O. heeft immers verklaard dat zij slechts twee maanden in Spanje heeft gewoond met O. en vervolgens 

is teruggegaan naar Nederland. Nadien heeft zij slechts vakanties doorgebracht bij O. Dit valt binnen 

het verblijfsrecht voor maximum drie maanden, waardoor niet aan de voorwaarden voldaan is en er 

dus ook geen sprake kan zijn van een belemmering van het vrij verkeer van personen. Het feit dat O. 

een verblijfskaart heeft verkregen in Spanje brengt hier geen verandering in zoals dit door het HvJ is 

uitgelegd. Ook de echtgenote van B. heeft louter in de weekends verbleven in een andere lidstaat, 

waardoor ook hier sprake is van een verblijfsrecht voor maximum drie maanden en ook B. geen 

aanspraak kan maken op de rechten vervat in artikel 21 VWEU. 

 

                                                        
217 Arrest O. en B., § 53. 
218 Arrest O. en B., § 54. 
219 Arrest O. en B., § 55. 
220 Arrest O. en B., § 59. 
221 Arrest O. en B., § 60. 
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88. Dankzij dit arrest lost het HvJ dan ook de vragen op die zich in de rechtsleer stelden. Zo stelden 

GUILD, PEERS en TOMKIN de vraag welk verblijfsrecht afgeleide rechten voor derdelanders met zich 

mee zouden brengen in het geval van terugkeer van de EU-burger naar de lidstaat van herkomst.222 De 

tweede vraag die zij zich stelden betrof de hoedanigheid van de familieband die diende te bestaan 

tussen de EU-burger en de derdelander. Deze vraag werd door het HvJ echter niet met zoveel woorden 

beantwoord. In casu waren de derdelanders op het ogenblik van de aanvraag van het afgeleide 

verblijfsrecht echtgenoot. Het valt dus af te wachten of het HvJ deze rechtspraak ook gaat toepassen 

op andere categorieën van familieleden. Mijns inziens zal dit wel het geval zijn. Het HvJ gaat immers 

stellen dat het moet nagaan of de oude rechtspraak223 hieromtrent "algemeen" kan toegepast worden 

op familieleden van EU-burgers, waarop het onmiddellijk antwoord: "Dit is inderdaad het geval."224 

Bovendien gaat het HvJ ook meerdere malen verwijzen naar het gezinsleven.225 De kern van het gezin 

zoals deze in artikel 2, 2) vermeld zijn, zullen daarom allen aanspraak kunnen maken op afgeleide 

rechten op grond van artikel 21 VWEU, wanneer de EU-burgers een verblijfsrecht van meer dan 3 

maanden hebben uitgeoefend op grond van de Burgerschapsrichtlijn. Of dit ook het geval zal zijn voor 

derdelanders die binnen de categorie familieleden vallen op grond van artikel 3, lid 2 valt mijns 

inziens te betwisten aangezien de Burgerschapsrichtlijn hier uitdrukkelijk vermeldt dat deze zelfs geen 

afgeleide rechten hebben, maar louter voorziet in een vereenvoudiging van de binnenkomst en verblijf. 

 

AFDELING 3: Conclusie 
 

89. De letterlijke lezing van artikel 3 verraadt de territoriale werkingssfeer van de 

Burgerschapsrichtlijn. Alleen wanneer de EU-burger zich begeeft naar of verblijft in een andere 

lidstaat, dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, zullen de rechten van de Burgerschapsrichtlijn in 

werking treden. De uitoefening van het vrij verkeer staat centraal in de Burgerschapsrichtlijn. Dit 

weerspiegelt immers het doel van de Burgerschapsrichtlijn. Het HvJ is dan ook zeer duidelijk en 

bepaalt in meerdere opeenvolgende arresten, zoals de arresten Ruiz Zambrano, McCarthy, Dereci, 

Iida, Ymeraga en Alokpa dat de Burgerschapsrichtlijn niet van toepassing is wanneer het vrij verkeer 

van personen niet uitgeoefend is. In het arrest S. en G. verduidelijkt het HvJ dat de uitoefening van het 

vrij verkeer inhoudt dat de EU-burger zich in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit 

gevestigd heeft. Er kan dan ook afgeleid worden dat het HvJ niet van plan is dit territoriale 

toepassingsgebied uit te breiden tot eender welke EU-burger zonder dat deze gebruik gemaakt heeft 

van zijn recht van vrij verkeer.  

                                                        
222 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 60. 
223 Arrest Eind. 
224 Arrest O. en B., § 47-48. 
225 Zie onder meer het arrest O. en B., § 51-57. 
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90. Men mag desalniettemin niet te kort door de bocht gaan, aangezien het vrij verkeer en verblijf 

van de EU-burger een fundamenteel en persoonlijk recht uitmaakt. Derdelanders die familielid zijn 

van een EU-burger kunnen alsnog rechten ontlenen, niet op basis van de Burgerschapsrichtlijn, maar 

wel op basis van artikel 20 VWEU, wanneer aan de 'effectieve genot'-test voldaan is. Doorheen de 

rechtspraak van het HvJ groeide de 'effectieve genot'-test uit tot een volwaardige test naast de aloude 

'grensoverschrijdende' test. Het HvJ creëert zo een criterium van zeer bijzondere aard waardoor de 

territoriale werkingssfeer van het EU-recht opnieuw verengd wordt tot situaties waar sprake is van een 

fysieke grensoverschrijding en tot de situaties van zeer bijzondere aard waar de EU-burgers verplicht 

zijn het Europees grondgebied in het geheel te verlaten als gevolg van nationale maatregelen. 

 

91. Wanneer EU-burgers hun recht van vrij verkeer daadwerkelijk uitgeoefend hebben, zal de 

Burgerschapsrichtlijn van toepassing zijn. Derdelanders, die familielid van de EU-burger zijn en die 

deze begeleiden of zich bij deze voegen zullen dan rechten kunnen afleiden uit de 

Burgerschapsrichtlijn. Het was lange tijd onduidelijk of de toekenning van het verblijfsrecht aan deze 

derdelanders al dan niet binnen de bevoegdheid van de lidstaten viel en zij aan de toekenning van het 

verblijfsrecht voorwaarden mochten verbinden. Deze onduidelijkheid werd door het HvJ uit de wereld 

geholpen met het arrest Metock, hetgeen grote oproer wekte binnen de lidstaten. Het HvJ besliste 

immers dat nationale wetgeving geen voorwaarden mag verbinden aan het ontlenen van rechten vervat 

in de Burgerschapsrichtlijn. Bovendien moeten de woorden "begeleiden" en "zich voegen bij" ruim 

geïnterpreteerd worden zodanig dat het moment en de plaats waar de familieband ontstaan is geen rol 

speelt. In casu was er sprake van een echtelijke familieband, de vraag rijst dus of deze ruime 

interpretatie ook zal gevolgd worden wanneer er sprake is van andere familiebanden. 
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HOOFDSTUK 4:  
HET PERSONELE TOEPASSINGSGEBIED VAN DE 

BURGERSCHAPSRICHTLIJN 
 

 

92. Na de territoriale werkingssfeer te bespreken, rijzen duidelijke vragen omtrent het personele 

toepassingsgebied. Ook hier omschrijft de Burgerschapsrichtlijn op min of meer onduidelijke wijze de 

personen die aanspraak kunnen maken op de rechten hierin vervat. De Burgerschapsrichtlijn beoogt 

verschillende categorieën van begunstigde personen. Het zal eerst en vooral van toepassing zijn op 

EU-burgers. Dit is "eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit". 226  Verder zal de 

Burgerschapsrichtlijn ook van toepassing zijn op familieleden van EU-burgers, ongeacht hun 

nationaliteit. Het niet beperkt houden van het recht van vrij verkeer tot EU-burgers en het uitbreiden 

ten aanzien van familieleden is noodzakelijk zodanig dat de rechten van vrij verkeer van de EU-

burgers niet ondermijnd worden.227 EU-burgers kunnen slechts ten volle genieten van hun recht van 

vrij verkeer wanneer zij kunnen gevolgd worden door hun familieleden naar de gastlidstaat.  

 

93. De personen die als familielid in aanmerking genomen moeten worden, zijn "de echtgenoot; de 

partner, met wie de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat een 

geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voor zover de wetgeving van de gastlidstaat geregistreerd 

partnerschap gelijk stelt met huwelijk en aan de voorwaarden van de wetgeving van de gastlidstaat is 

voldaan; de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of 

partner, beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn; of de rechtstreekse bloedverwanten 

in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner, die te hunnen laste zijn".228 Ik zal deze 

categorie van familieleden de 'bevoorrechte' familieleden noemen.  

 

94. De Burgerschapsrichtlijn omschrijft daarnaast een categorie familieleden waarvoor het de 

verplichting oplegt aan de lidstaten om het vrij verkeer van deze categorie personen te 

vergemakkelijken overeenkomstig. Het gaat enerzijds over "andere, niet onder de definitie van artikel 

2, 2, vallende familieleden, ongeacht hun nationaliteit, die in het land van herkomst ten laste zijn van 

of inwonen bij de EU-burger die het verblijfsrecht in eerste instantie geniet, of die vanwege ernstige 

gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de EU-burger strikt behoeven"229 en anderzijds 

                                                        
226 Artikel 2, 1).  
227 N. CAMBIEN, Citizenship of the Union as a cornerstone of European integration, a study of its impact on 
policies and competences of the Member States, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2011, 293. 
228 Artikel 2, 2). 
229 Artikel 3, lid 2, a). 
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over "de partner met wie de EU-burger een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft".230 Deze 

categorie familieleden zal ik de 'niet-bevoorrechte' familieleden noemen. 

 

95. De onderverdeling in verschillende categorieën personen, met elk hun eigen rechten, kan ook 

beschouwd worden als een onderverdeling in niveaus wat het behoren tot de EU betreft, zoals 

SOLANKE stelt.231 Het eerste niveau zijn de EU-burgers die automatisch rechten verlenen aan de 

Burgerschapsrichtlijn wanneer zij binnen de werkingssfeer vallen. Zij kunnen onmiddellijk het genot 

van hun recht van vrij verkeer uitoefenen. Het tweede niveau zijn de 'bevoorrechte' familieleden. Ook 

op dit niveau verleent de Burgerschapsrichtlijn rechten die afgeleid zijn van de rechten van de EU-

burgers. In het derde en laagste niveau bevinden zich dan de 'niet-bevoorrechte' familieleden, waaraan 

de Burgerschapsrichtlijn geen rechten verbindt, maar louter de verplichting oplegt aan de lidstaten om 

hun binnenkomst of verblijf te vergemakkelijken. De personen die zich in de eerste twee niveaus 

bevinden, behoren tot de EU ofwel op grond van hun nationaliteit, ofwel op grond van hun nauwe 

verwantschap met iemand die de nationaliteit van één van de lidstaten bezit. Het is de EU-wetgever 

die deze niveaus van behoren tot de Unie gaat regelen. Het behoren tot de EU voor personen die zich 

in het derde niveau bevinden is afhankelijk van de lidstaten. Het zijn de lidstaten die beslissen of een 

aanvraag tot binnenkomst en verblijf al dan niet bevestigend beantwoord wordt, waarbij de 

Burgerschapsrichtlijn als enige voorwaarde stelt dat lidstaten de binnenkomst en het verblijf van deze 

personen moet vergemakkelijken. De toepassing van de Burgerschapsrichtlijn zal dus in het algemeen 

niet veel problemen stellen wanneer EU-burgers hun recht van vrij verkeer uitoefenen en hierin 

gevolgd worden door familieleden die ook EU-burgers zijn, aangezien zij overeenkomstig artikel 20 

VWEU en artikel 3, lid 1 Burgerschapsrichtlijn een eigen recht hebben van vrij verkeer zonder 

hiervoor afhankelijk te zijn van hun familieleden die het recht van vrij verkeer wensen uit te oefenen. 

Er zal zich echter een probleem stellen wanneer de familieleden derdelanders zijn.232 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
230 Artikel 3, lid 2, b). 
231 I. SOLANKE, "Another type of 'Other' in EU law? AB (2) MVC v. Home Office and Rahman v. Secratary of 
State for the Home Office", Modern Law Review 2013, (383) 386. 
232 S. CARRERA en A. FAURE ATGER, "Dilemmas in the implementation of Directive 2004/38 on the right of 
citizens and their family members to move and reside freely in the EU", Briefing Paper for the European 
Parliament, PE 410.669, februari 2009, 6. 
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AFDELING 1: De 'bevoorrechte' familieleden 
 

ONDERAFDELING 1: DE ECHTGENOOT 

 

1. De voorwaarden van een huwelijk 

 

96. De eerste categorie van 'bevoorrechte' familieleden is de echtgenoot. De Commissie bepaalt dat 

alle huwelijken die op een geldige wijze gesloten zijn erkend moeten worden met het oog op de 

toepassing van de Burgerschapsrichtlijn.233 Aangezien gedwongen huwelijken niet geldig zijn, zullen 

deze niet onder de toepassing van de Burgerschapsrichtlijn vallen. Hetzelfde geldt voor 

schijnhuwelijken, aangezien dit een overeenkomst is om de nationale wetgeving te omzeilen.234 

Gearrangeerde huwelijken mogen echter niet gelijkgesteld worden met gedwongen huwelijken. Bij 

gearrangeerde huwelijken stemmen de partijen volledig en vrijelijk in met het huwelijk, al speelt een 

derde partij bij de keuze van de partner een leidende rol. Gedwongen huwelijken daarentegen worden 

gesloten worden tegen de wil van minstens een partij.235  

 

97. De letterlijke lezing van artikel 2, 2), a) maakt al duidelijk dat er verder geen voorwaarden aan 

het huwelijk verbonden zijn, in tegenstelling tot de voorwaarden gesteld in artikel 2, 2), c) en d).236 

Ook het HvJ heeft bepaald dat er geen voorwaarden aan verbonden worden. "Om te worden 

beschouwd als een "familielid" van een burger van de Unie die zijn recht van vrij verkeer heeft 

uitgeoefend, (stelt) deze bepaling (immers) geen andere voorwaarden (…) dan zijn hoedanigheid als 

echtgenoot."237 Tot slot heeft het HvJ bepaald dat de lidstaten geen voorwaarde van voorafgaand 

legaal verblijf van de echtgenoot mogen instellen.238 De plaats waar en het tijdstip wanneer het 

huwelijk gesloten, spelen evenmin een rol. Hieruit kunnen we afleiden dat er geen voorwaarden 

gesteld zijn aan het huwelijk om te kunnen spreken van een "echtgenoot" in de zin van artikel 2, 2), a). 

 

                                                        
233 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 4. 
234 F. ROSSI DAL POZZO, Citizenship Rights and Freedom of Movement in the European Union, AH Alphen aan 
den Rijn, Kluwer Law International, 2013, 128. 
235 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 4. 
236 L. VAIGE, "The problematics of recognition of same-sex marriages originating from Member States according 
to the EU legal regulation", Societal Studies Mykolas Romeris University, 2012, (755) 765. 
237 Arrest Iida, §57. 
238 Beschikking Sahin en arrest Metock. 
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98. Een huwelijk zal slechts een einde nemen wanneer het officieel beëindigd is. Een huwelijk zal 

immers niet als ontbonden beschouwd kunnen worden, als de echtscheiding niet door de bevoegde 

instantie is uitgesproken. Bij een feitelijke scheiding zal het huwelijk nog niet beëindigd zijn, ook al 

bestaat de intentie om uit de echt te scheiden.239 Dit werd door het HvJ herbevestigd voor het begrip 

"echtgenoot" in de Burgerschapsrichtlijn in het arrest Iida.240 Zolang de echtgenoten niet uit de echt 

gescheiden zijn, maar louter feitelijk gescheiden leven, zal de persoon nog steeds als echtgenoot 

beschouwd worden en overeenkomstig rechten kunnen afleiden uit de Burgerschapsrichtlijn. 

 

2. 'Hetzelfde geslacht'-huwelijken 

 

99. Het is echter niet duidelijk of een huwelijk tussen partners met hetzelfde geslacht ('hetzelfde 

geslacht'-huwelijk) erkend wordt op het gehele Europees grondgebied wanneer deze personen gebruik 

willen maken van het recht van vrij verkeer.241 Wanneer bepaalde lidstaten 'hetzelfde geslacht'-

huwelijken niet zouden erkennen, kan dit leiden tot verschillende behandeling van deze EU-burgers, 

laat staan tot directe discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Deze non-discriminatie is van 

uiterst belang voor lidstaten die 'hetzelfde geslacht'-huwelijken erkennen, zoals België, Nederland, 

Denemarken, Frankrijk, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.242 Aangezien deze 

lidstaten het 'hetzelfde geslacht'-huwelijk erkennen voor eigen onderdanen, zullen zij dergelijk 

huwelijk ook moeten erkennen voor EU-burgers die gehuwd zijn met een partner van hetzelfde 

geslacht in een lidstaat waar het ook erkend wordt, ongeacht of deze personen de nationaliteit hebben 

van de lidstaat waar ze gehuwd zijn.243 

 

100. Zoals opgesomd zijn er louter 8 van de 28 lidstaten die 'hetzelfde geslacht'-huwelijken erkennen. 

Het zal in de praktijk dus problemen opleveren wanneer EU-burgers gehuwd zijn met een partner van 

hetzelfde geslacht in een lidstaat waar 'hetzelfde geslacht'-huwelijken erkend wordt en zij hun recht 

van vrij verkeer wensen uit te oefenen in een lidstaat die dergelijke huwelijken niet erkend. Hier zal 

een onderscheid gemaakt moeten worden tussen lidstaten die het geregistreerd partnerschap erkennen 

en de lidstaten die dit niet erkennen. Wanneer de lidstaten het geregistreerd partnerschap tussen 

partners met hetzelfde geslacht erkennen, kan men niet echt spreken van een probleem, aangezien zij 

onder dezelfde categorie familieleden vallen als de echtgenoot. Het probleem stelt zich echter in 

lidstaten waar ook het geregistreerd partnerschap voor koppels met hetzelfde geslacht niet erkend 

                                                        
239 Arrest Diatta, § 20. 
240 Arrest Iida, §58. 
241 S. CARRERA en A. FAURE ATGER, "Dilemmas in the implementation of Directive 2004/38 on the right of 
citizens and their family members to move and reside freely in the EU", Briefing Paper for the European 
Parliament, PE 410.669, februari 2009, 8. 
242 http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/marriage/index_nl.htm (consultatie op 31 maart 2014). 
243 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 35. 
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wordt. Daar zullen zij een duurzame relatie moeten aantonen overeenkomstig artikel 3, lid 2 en de 

lidstaten alleen verplicht zijn de binnenkomst en het verblijf van deze familieleden te 

vergemakkelijken. Lidstaten behouden hier dus een grotere beoordelingsmarge. 

 

101. Wanneer de Commissie richtsnoeren geeft omtrent de omzetting en de toepassing van de 

Burgerschapsrichtlijn gaat het echter geen verdere uitleg geven omtrent 'hetzelfde geslacht'-

huwelijken. Het gaat louter aanhalen dat de richtlijn toegepast moet worden conform het non-

discriminatiebeginsel zoals dit is vastgelegd in artikel 21 van het EU-Handvest.244 Dit artikel verbiedt 

expliciet iedere discriminatie op grond van geslacht en seksuele gerichtheid. Wat mij opvalt is dat het 

Europees Parlement "ongeacht diens geslacht, conform de desbetreffende nationale wetgeving" wou 

toevoegen aan het begrip "echtgenoot" in artikel 2, 2), a).245 Het Europees Parlement stond dus open 

voor 'hetzelfde geslacht'-huwelijken wanneer de nationale wetgeving dit toestond. Mijns inziens was 

de toevoeging van het Europees Parlement zelfs overbodig. Volgens een letterlijke lezing van artikel 

2, 2), a) worden er geen bijkomende voorwaarden  aan een huwelijk verbonden. Bovendien hou ik ook 

de rechtspraak van het HvJ in mijn achterhoofd, waar het HvJ uitdrukkelijk bepaald heeft dat de 

hoedanigheid van echtgenoot de enige vereiste is om als familielid beschouwd te kunnen worden.246 

Op deze grond zijn echtgenoten zij die in het wettelijk instituut van het huwelijk getreden zijn 

overeenkomstig de nationale rechtspraak. Hierdoor zouden EU-burgers die gehuwd zijn met een 

persoon van hetzelfde geslacht onder de noemer van 'echtgenoten' moeten vallen en erkend moeten 

worden als familieleden door de andere lidstaten. VAIGE haalt daarnaast nog een bijkomend argument 

uit het arrest Metock.247 Het arrest verklaart immers dat de plaats waar en het tijdstip wanneer het 

huwelijk gesloten wordt geen rol speelt.248 Deze redenering wordt door vele lidstaten echter niet 

aanvaard. Zij behandelen 'hetzelfde geslacht'-huwelijken als verwant met 'hetzelfde geslacht'-

partnerschappen, waardoor voldaan moet zijn aan de dubbele voorwaarde zoals gesteld in artikel 2, 2), 

b) en hieronder verder besproken. 

 

 

 

                                                        
244 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 4. 
245 Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun familieleden zich op het 
grondgebied van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven (COM(2001)257 – C5-0336/2001 – 
2001/0111(COD)), PA_TA (2003)0040, 8. 
246 Zie hieromtrent randnummer 97. 
247 L. VAIGE, "The problematics of recognition of same-sex marriages originating from Member States according 
to the EU legal regulation", Societal Studies Mykolas Romeris University, 2012, (755) 766. 
248 Arrest Metock, § 99. 
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ONDERAFDELING 2: DE GEREGISTREERDE PARTNER 

 

102. De tweede categorie van 'bevoorrechte' familieleden is de partner, met wie de EU-burger 

overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat een geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voor 

zover de wetgeving van de gastlidstaat geregistreerd partnerschap gelijk stelt met huwelijk en aan de 

voorwaarden van de wetgeving is voldaan. De EU-wetgever beschouwt de geregistreerde partner nu 

ook als een familielid. Hierdoor speelt het in op de verruiming van het begrip "familielid" zoals deze 

in sommige lidstaten heeft plaatsgevonden. 249  In tegenstelling tot de echtgenoot, voorziet de 

Burgerschapsrichtlijn in een (drie)dubbele voorwaarde. Enerzijds moet er een geregistreerd 

partnerschap gesloten zijn in de lidstaat van herkomst en anderzijds moet de gastlidstaat het 

geregistreerd partnerschap gelijkstellen met het huwelijk en moet het gesloten zijn volgens de 

voorwaarden gesteld in wetgeving van de gastlidstaat. Wanneer aan één van deze voorwaarden niet is 

voldaan, kunnen de partners een deugdelijk bewezen duurzame relatie trachten aan te tonen. Artikel 3, 

lid 2, b) is dan van toepassing en dient de lidstaat het inreisrecht te vergemakkelijken.  

 

103. Wat exact verstaan moet worden onder het begrip "geregistreerd partnerschap" is niet duidelijk 

aangezien er geen uniform begrip kan gevonden worden binnen de EU. Vele lidstaten voorzien in het 

geregistreerd partnerschap, maar deze kunnen verschillen in functie, draagwijdte en gevolgen.250 

GOOSSENS beschrijft 5 verschillende soorten van geregistreerd partnerschap.251 Eerst en vooral is er het 

geregistreerd partnerschap als een volwaardige vervanger van het huwelijk. In plaats van het huwelijk 

open te stellen voor koppels van hetzelfde geslacht, wordt er voorzien in een substituut dat open is 

voor koppels van hetzelfde geslacht. Dit geregistreerd partnerschap is functioneel gelijkgesteld aan het 

huwelijk. Ten tweede is er ook het geregistreerd partnerschap als een functioneel equivalent dat 

openstaat voor zowel koppels van hetzelfde als van verschillend geslacht. Ten derde is er het 

geregistreerd partnerschap dat bestaat als alternatief van het huwelijk. Het vervult een ander oogmerk, 

en is tegelijkertijd minder sterk als het huwelijk. Het geregistreerd partnerschap kan beschouwd 

worden als een alternatief voor koppels van hetzelfde geslacht alleen. Hier wordt hen de mogelijkheid 

geboden om de relatie officieel te maken, maar dan zonder hen gelijk te stellen met een gehuwd 

koppel. Het geregistreerd partnerschap kan ten vierde beschouwd worden als een alternatief voor 

                                                        
249 Advies van het Comité van de Regio’s over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun familieleden zich op het grondgebied van de 
lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven", 13 maart 2002, o.a. 1.14-1.20, 1.14. 
250 E. GOOSSENS, "Different Regulatory Regimes for Registered Parntership and Marriage: Out-Dated or 
Indispensable? – A European Perspective on the Belgian Model" in A.-L. VERBEKE, J. M. SCHERPE, C. 
DECLERCK, T. HELMS en P. SENAEVE, Liber amicorum Walter Pintens, Confronting the frontiers of family and 
succession law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (633) 634. 
251 E. GOOSSENS, "Different Regulatory Regimes for Registered Parntership and Marriage: Out-Dated or 
Indispensable? – A European Perspective on the Belgian Model" in A.-L. VERBEKE, J. M. SCHERPE, C. 
DECLERCK, T. HELMS en P. SENAEVE, Liber amicorum Walter Pintens, Confronting the frontiers of family and 
succession law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (633) 636-638. 
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zowel koppels van hetzelfde als koppels van verschillend geslacht. Tot deze categorie behoort 

België. 252  Zowel het huwelijk als het geregistreerd partnerschap staan open voor koppels van 

hetzelfde, alsook van een verschillend geslacht. Het geregistreerd partnerschap heeft bepaalde 

voordelen van het huwelijk overgenomen, maar is niet equivalent. Tot slot is er nog het geregistreerd 

partnerschap dat voorzien is als alternatief voor het huwelijk, maar ook alleen maar openstaat voor 

koppels met verschillend geslacht. 

 

104. Eerst en vooral moet het geregistreerd partnerschap overeenstemmen met de nationale wetgeving 

van de lidstaat waar het partnerschap gesloten is. Van zodra het geregistreerd partnerschap gesloten is 

volgens de wetgeving van de lidstaat die het geregistreerd partnerschap gesloten heeft, is voldaan aan 

de eerste voorwaarde, ongeacht of de nationaliteit van de personen die het partnerschap gesloten 

hebben.253 

 

105. Vervolgens moet de gastlidstaat het geregistreerd partnerschap gelijkstellen met het huwelijk. 

Hierdoor zullen alleen de eerste en tweede categorie zoals hierboven omschreven vallen onder de 

definitie van geregistreerde partnerschappen en zullen de lidstaten die dergelijke geregistreerd 

partnerschappen invoeren, de partners van EU-burger in de definitie van "familielid" bijvoegen.254 Het 

komt toe aan de nationale rechters om uit te maken of een geregistreerd partnerschap is gelijkgesteld 

met het huwelijk overeenkomstig de nationale wetgeving. De vraag rijst echter of het begrip 

"gelijkstelling" als identiek begrepen moet worden. Zoals het HvJ reeds in de arresten Maruko en 

Römer aangehaald heeft in verband met een gelijke behandeling van een geregistreerde partner en een 

gehuwde partner betreffende het beroepspensioen overeenkomstig richtlijn 2000/78255, moeten de twee 

statuten niet identiek, doch vergelijkbaar zijn.256  De statuten moeten vergeleken worden aan de hand 

van een analyse van de rechten en verplichtingen van de echtgenoten en van de geregistreerde partners 

zoals die opgesomd zijn in de nationale wetgeving. Het is dus niet noodzakelijk dat beide statuten 

vanuit een juridisch oogpunt algemeen en volledig zijn gelijkgesteld.257 Mijns inziens kan men de 

rechtspraak van de arresten Maruko en Römer doortrekken naar de Burgerschapsrichtlijn, aangezien 

                                                        
252 Het geregistreerd partnerschap wordt in België de wettelijke samenwoning genoemd. Hieronder moet 
overeenkomstig artikel 1475 BW "de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring (van 
wettelijke samenwoning) hebben afgelegd (…)".  
253 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 40. 
254 E. GOOSSENS, "Different Regulatory Regimes for Registered Parntership and Marriage: Out-Dated or 
Indispensable? – A European Perspective on the Belgian Model" in A.-L. VERBEKE, J. M. SCHERPE, C. 
DECLERCK, T. HELMS en P. SENAEVE, Liber amicorum Walter Pintens, Confronting the frontiers of family and 
succession law, Antwerpen, Intersentia, 2012, (633) 642. 
255 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep, P.B. L. 303, 16-22. 
256 Arresten Römer, § 42 en Maruko, § 69. 
257 Arrest Römer, § 43. 
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het begrip "gelijkstellen" in het Nederlands betekent: "van gelijke waarde achten",258 hetgeen niet 

hetzelfde betekent als "identiek".259 Hierdoor moet het begrip "gelijkstelling" niet als identiek, maar 

als vergelijkbaar begrepen moeten worden.  

 

106. Tot slot moet het geregistreerd partnerschap voldoen aan de voorwaarden gesteld in de wetgeving 

van de gastlidstaat. Wanneer aan voorgaande voorwaarden voldaan is, zal een lidstaat de partner van 

een EU-burger moeten beschouwen als een familielid van de EU-burger overeenkomstig artikel 2, 

wanneer het geregistreerd partnerschap ook voldoet aan de nationale voorwaarden. Dit hangt in nauw 

verband met het principe van non-discriminatie, waarbij EU-burgers niet anders behandeld mogen 

worden door een lidstaat, dan de onderdanen van die lidstaten.260 Dit zou immers neerkomen op een 

discriminatie op grond van nationaliteit. Aangezien de Burgerschapsrichtlijn verwijst naar de 

voorwaarden gesteld in de nationale wetgeving, betekent dit dat lidstaten toegelaten zijn om 

bijkomende voorwaarden te stellen aan het geregistreerd partnerschap, op voorwaarde dat aan deze 

voorwaarden ook moet voldaan worden door eigen onderdanen. 261  Dit in tegenstelling tot de 

"echtgenoot" waar lidstaten geen bijkomende voorwaarden mogen aan verbinden. 

 

ONDERAFDELING 3: DE RECHTSTREEKSE BLOEDVERWANTEN 

 

107. De derde categorie van 'bevoorrechte' familieleden is nauw verbonden met de graad de 

verwantschap met de EU-burger. Zo zullen de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn 

beneden de leeftijd van 21 jaar en de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande, respectievelijk 

opgaande lijn die ten laste zijn van de EU-burger onder het toepassingsgebied van de 

Burgerschapsrichtlijn vallen. Dit geldt eveneens voor de bloedverwanten in opgaande en neergaande 

lijn van de echtgenoot of de geregistreerde partner van de EU-burger.  

 

108. Zoals CAMBIEN uitgebreid bespreekt, 262  is het onduidelijk wat de exacte betekenis is van 

"rechtstreekse" bloedverwanten. De artikels 2, 2, c) en d) spreken over rechtstreekse bloedverwanten 

in neergaande, respectievelijk opgaande lijn. Het begrip "rechtstreeks" is voor het eerst toegevoegd 

door de EU-wetgever in de Burgerschapsrichtlijn, maar geeft noch in de voorbereidende werken, noch 

                                                        
258 De definitie zoals deze omschreven wordt in het van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands. 
259 Dit betekent immers "geheel gelijk" volgens het van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands. 
260 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 42. 
261 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 43. 
262 N. CAMBIEN, Citizenship of the Union as a cornerstone of European integration, a study of its impact on 
policies and competences of the Member States, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2011, 301-310. 
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in de Burgerschapsrichtlijn meer uitleg over de meerwaarde van het begrip.263 Aangezien artikel 2 

onmiddellijk toevoegt dat het bloedverwanten in neergaande, respectievelijk opgaande lijn moeten 

zijn, kunnen bloedverwanten in de zijlijn zoals tantes of ooms, nichten of neven uitgesloten worden. 

De Burgerschapsrichtlijn beoogt hier dus duidelijk de kinderen, kleinkinderen,… respectievelijk de 

ouders, grootouders,…  

 

109. De Commissie bepaalt dat adoptierelaties en minderjarigen met een vaste wettelijke voogd onder 

de betekenis van rechtstreekse bloedverwanten vallen.264 Het is dus niet mogelijk om het begrip 

"rechtstreeks" te verbinden aan de bloedband, waardoor alleen biologische of genetische kinderen, 

respectievelijk ouders, onder de definitie van rechtstreekse bloedverwanten in de neerdalende, 

respectievelijk opgaande lijn vallen. Adoptiekinderen zijn immers volledig beschermd door artikel 8 

EVRM. Voor pleegkinderen en pleegouders die tijdelijk voogd zijn wordt de aanspraak op rechten 

afhankelijk gesteld van de sterkte van de relatiebanden. Wel moeten de lidstaten altijd handelen in het 

belang van het kind overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het 

kind van 20 november 1989.265 Aangezien de Commissie verwijst naar de sterkte van de relatiebanden 

voor de beoordeling of pleegkinderen of –ouders onder de toepassing van de Burgerschapsrichtlijn 

vallen, leid ik af dat het begrip "rechtstreeks" verwijst naar de wettelijke band die er bestaat tussen 

kinderen, respectievelijk ouders van de EU-burger of van zijn echtgenoot of geregistreerde partner. 

Ook CAMBIEN is deze mening toegedaan.266  

 

110. Om als rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn als begunstigde beschouwd te worden, 

moet men ofwel jonger zijn dan 21 jaar, ofwel ten laste zijn van de EU-burger, zijn echtgenoot, of zijn 

geregistreerde partner. Wanneer de bloedverwanten in neergaande lijn jonger zijn dan 21 jaar, geldt de 

voorwaarde van 'ten laste zijn' niet. Om als rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn aanspraak te 

kunnen maken op de Burgerschapsrichtlijn, moet men ten laste zijn van de EU-burger. Wat onder het 

begrip 'ten laste zijn' verstaan moet worden, wordt nader uitgelegd in "afdeling 3: ten laste komende 

familieleden". In tegenstelling tot artikel 2, 2), b), worden er geen verdere voorwaarden verbonden aan 

                                                        
263 N. CAMBIEN, Citizenship of the Union as a cornerstone of European integration, a study of its impact on 
policies and competences of the Member States, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2011, 301. 
264 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 5. 
265 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 5. 
266 N. CAMBIEN, Citizenship of the Union as a cornerstone of European integration, a study of its impact on 
policies and competences of the Member States, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2011, 311. 
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deze categorie familieleden, zoals die ook het geval was bij de echtgenoot. Lidstaten zullen 

overeenkomstig geen andere voorwaarden mogen verbinden aan deze categorie familieleden. 

 

AFDELING 2: De 'niet-bevoorrechte' familieleden 
 

111. Zoals hierboven geschetst werd, is de Burgerschapsrichtlijn niet alleen van toepassing op EU-

burgers en de 'bevoorrechte' familieleden overeenkomstig artikel 2, 2) Burgerschapsrichtlijn, maar ook 

op een derde categorie personen. Dit derde en laagste niveau wordt opgesomd in artikel 3, lid 2 

Burgerschapsrichtlijn. Voor andere familieleden dan de 'bevoorrechte' familieleden en de partner met 

wie de EU-burger een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft, moeten de lidstaten de binnenkomst 

en het verblijf vergemakkelijken.  

 

ONDERAFDELING 1: WIE?  

 

112. Personen die noch EU-burgers, noch 'bevoorrechte' familieleden zijn, kunnen alsnog op grond 

van afhankelijkheid, gezondheid of intimiteit tot de EU behoren. Hierdoor kunnen familieleden die 

buiten artikel 2, 2) vallen, alsnog binnen de werkingssfeer van de Burgerschapsrichtlijn vallen.267 Deze 

familieleden worden nergens anders in de Burgerschapsrichtlijn aangehaald met uitzondering van 

artikel 10. Er kan dus vanuit gegaan worden dat deze personen als niet belangrijk beschouwd worden 

door de EU-wetgever. 

 

113. Artikel 3, lid 2 Burgerschapsrichtlijn spreekt eerst en vooral over andere familieleden. Dit zijn 

familieleden die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij de EU-burgers, of die 

vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de EU-burger strikt 

behoeven. Deze "strikt behoeven" zou kunnen verwijzen naar de noodzaak dat de persoonlijke 

verzorging door de EU-burger alleen, of als beste kan verstrekt worden en dit dus ook zal moeten 

aangetoond worden om als 'niet-bevoorrecht' familielid overeenkomstig artikel 3, lid 2, a) beschouwd 

te kunnen worden.268 Het begrip "strikt behoeven" mag echter niet te eng geïnterpreteerd zou worden, 

aangezien dit het nuttig effect van de bepaling teniet zou doen. 

 

114. In de zaak Rahman is er sprake van familieleden die ten laste zijn van de EU-burgers.269 Zo is er 

de broer, halfbroer en neef van de echtgenoot van de EU-burger die een aanvraag indienen voor een 

                                                        
267 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 71. 
268 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 78. 
269 Arrest Rahman. 
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recht van verblijf op grond van artikel 3, lid 2 Burgerschapsrichtlijn. De Immigration Judge of the 

Asylum and Immigration Tribunal oordeelde dat artikel 3, lid 2 van toepassing was en dat hun 

binnenkomst diende te worden vergemakkelijkt. De verblijfskaarten werden echter niet afgegeven wat 

uiteindelijk geleid heeft tot een zaak voor de Upper Tribunal. De vraag rees of de broer, halfbroer en 

neef gezien konden worden als familieleden ten laste van de EU-burger overeenkomstig artikel 3, lid 

2.270 

 

115. Een andere categorie van 'niet-bevoorrechte' familieleden is een partner die een deugdelijk 

bewezen duurzame relatie heeft met de EU-burger. De personen die niet vallen onder het 

toepassingsgebied van de Burgerschapsrichtlijn als 'bevoorrechte' familieleden (bijvoorbeeld als een 

echtgenoot of geregistreerde partner van de EU-burger van hetzelfde geslacht), kunnen op grond van 

artikel 3, lid 2 onder de Burgerschapsrichtlijn vallen, indien de partners de duurzame relatie kunnen 

bewijzen. Lidstaten mogen als criterium van het duurzame partnerschap een minimumduur opleggen, 

maar zij dienen ook rekening te houden met andere relevante aspecten, zoals bijvoorbeeld een 

gezamenlijke hypotheek voor de aankoop van een huis.271 

 

ONDERAFDELING 2: ONDER WELKE VOORWAARDE? 

 

116. De vraag rijst of artikel 3, lid 2 de verplichting van een lidstaat impliceert om dergelijke 

faciliterende wetgeving ten aanzien van 'niet-bevoorrechte' familieleden in te voeren, dan wel of het 

louter de faciliterende toepassing van reeds bestaande nationale wetgeving betreft. Volgens Advocaat-

Generaal BOT zal artikel 3, lid 2 voor staten de verplichting inhouden om maatregelen te treffen die 

noodzakelijk zijn om de binnenkomst en het verblijf op hun grondgebied te vergemakkelijken voor 

alle personen waarop artikel 3, lid 2 betrekking heeft.272 Dit is voor de lidstaten een verregaande 

interpretatie, maar het weerhoudt de lidstaten niet om een grondig onderzoek uit te voeren wanneer 

een 'niet-bevoorrecht' familielid een verzoek tot binnenkomst en verblijf indient overeenkomstig 

artikel 3, lid 2. De lidstaten kunnen dergelijk verzoek weigeren met een gemotiveerde beslissing.273 

Advocaat-Generaal BOT komt tot deze conclusie omdat de draagwijdte van artikel 3, lid 2 van 

"bijzonder groot belang" is.274 Deze interpretatie heeft een dergelijk groot belang aangezien het vaak 

zal voorkomen dat EU-burgers zich wensen te laten begeleiden door familieleden of wensen dat hun 

                                                        
270 Wat verstaan moet worden onder het begrip "ten laste zijn" wordt verder besproken in de volgende 
onderafdeling, "Afdeling 3: ten laste komende familieleden". 
271 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 5. 
272 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 79. 
273 Artikel 3, lid 2, tweede alinea. 
274 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 46. 



 54 

familieleden zich bij hen voegen, ook als deze niet onder de definitie van familieleden overeenkomstig 

artikel 2, 2) Burgerschapsrichtlijn.275  

 

117. Het HvJ maakt een duidelijk onderscheid tussen enerzijds de 'bevoorrechte' en anderzijds de 'niet-

bevoorrechte' familieleden.276 Het HvJ specifieert dat de 'bevoorrechte' familieleden een recht op 

binnenkomst en op verblijf in de gastlidstaat hebben wanneer zij aan de voorwaarden voldoen zoals 

die gesteld zijn door de Burgerschapsrichtlijn. De 'niet-bevoorrechte' familieleden hebben hier echter 

geen recht op. De lidstaten moeten de binnenkomst en het verblijf vergemakkelijken overeenkomstig 6 

van de considerans van de Burgerschapsrichtlijn. Dit vergemakkelijken houdt een verplichting in om 

aanvragen die zijn ingediend door 'niet-bevoorrechte' familieleden gunstiger te behandelen dan 

wanneer deze aanvragen tot binnenkomst en verblijf van andere derdelanders zijn.277 Lidstaten kunnen 

voorwaarden verbinden aan een binnenkomst- en verblijfsrecht, maar de nationale wetgeving mag het 

nuttig effect van deze bepaling niet tenietdoen zodanig dat de lidstaten erover moeten waken dat hun 

wetgeving voorwaarden bevat die verenigbaar zijn met de gebruikelijke betekenis van het woord 

"vergemakkelijken".278 

 

118. De lidstaten moeten overeenkomstig artikel 3, lid 2, tweede alinea Burgerschapsrichtijn de 

persoonlijke situatie van een aanvrager nauwkeurig onderzoeken en kunnen de aanvraag alsnog 

gemotiveerd weigeren. De lidstaten moeten tijdens dit onderzoek rekening houden met de persoonlijke 

situatie van de aanvrager, onder meer met de verschillende relevante omstandigheden zoals "de 

financiële of lichamelijke afhankelijkheid en de graad van verwantschap tussen het familielid en de 

EU-burger die de aanvrager wenst te begeleiden of bij wie de aanvrager zich wenst te voegen".279 

Aangezien de Burgerschapsrichtlijn geen verdere uitlegging verschaft en verwijst naar het nationale 

recht, behouden de lidstaten een ruime beoordelingsmarge wat de in aanmerking te nemen 

omstandigheden zijn. 

 

119. Het HvJ beslist dus dat de lidstaten niet verplicht zijn om alle aanvragen tot binnenkomst of tot 

verblijf in te willigen die zijn ingediend door familieleden van een EU-burger die vallen onder artikel 

3, lid 2.280 Volgens CAMBIEN is dit logisch.281 Anders oordelen zou immers tot gevolg hebben dat ook 

de 'niet-bevoorrechte' familieleden een persoonlijk verblijfsrecht zouden genieten. Dit gaat in tegen de 

gradaties die de Burgerschapsrichtlijn maakt tussen 'bevoorrechte' en 'niet-bevoorrechte' familieleden. 

                                                        
275 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 46. 
276 Arrest Rahman, § 19. 
277 Arrest Rahman, § 21. 
278 Arrest Rahman, § 24. 
279 Arrest Rahman, § 23. 
280 Arrest Rahman, § 26. 
281 N. CAMBIEN, "Zaak C-83/11, Secretary of State for the Home Department t. Muhammad Sazzadur Rahman 
e.a.", SEW 2013, afl. 61, nr. 2, (85) 86. 
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In het eerste geval hebben de familieleden een inreis- en verblijfsrecht, in het tweede geval is er louter 

sprake van een vereenvoudiging. Het tweede is dus een minder vergaande strekking dan de 

verplichting om een verblijfsrecht toe te kennen.282 

 

120. Desalniettemin moeten de lidstaten erover waken, zonder dat er aan de beoordelingsmarge van de 

lidstaten geraakt wordt, dat hun nationale wetgeving voorwaarden bevat die ertoe leiden dat aanvragen 

worden beoordeeld op grond van een nauwkeurig onderzoek gebaseerd op de persoonlijke situatie van 

de aanvrager en in geval van een weigering van de aanvraag, dit gemotiveerd wordt. De lidstaten 

worden dus verplicht om hun nationale wetgeving aan te passen zodanig dat de wetgeving omtrent de 

binnenkomst en het verblijf van deze personen een persoonlijk onderzoek voorschrijft. Hoewel de 

lidstaten een beoordelingsmarge hebben, gaat het HvJ desalniettemin uitleggen aan de lidstaten hoe zij 

hun beoordelingsmarge ten aanzien van de familieleden overeenkomstig artikel 3, lid 2 moeten 

uitoefenen,283 meer bepaald met de focus op de formele, procedurele vereisten.284 

 

AFDELING 3: Ten laste komende familieleden 
 

ONDERAFDELING 1: ALGEMEEN 

 

121. De Burgerschapsrichtlijn verbindt aan familieleden onder artikel 2, 2), c) en d) en artikel 3, lid 2, 

a) de voorwaarde dat zij 'ten laste' moeten zijn van de EU-burger. Dit beperkt de draagwijdte van het 

toepassingsgebied, aangezien niet alle familieleden aanspraak kunnen maken op de rechten vervat in 

de Burgerschapsrichtlijn, maar enkel zij die ten laste zijn van de EU-burger. Het is echter niet 

duidelijk wat de EU-wetgever juist bedoeld hebben met het begrip. Reeds eerder rees in de zaak 

Lebon285 de vraag voor het HvJ wat dit begrip betekent. Deze zaak betrof de betekenis van het begrip 

"familieleden ten laste" zoals die was vermeld in artikel 10 van verordening nr. 1612/68. Het HvJ 

beoordeelde dat de hoedanigheid van een familielid ten laste voortvloeit uit een feitelijke situatie. Het 

familielid moet door de werknemer ondersteund worden, onafhankelijk van het feit waarom deze 

ondersteund moet worden, of dat het familielid zelf in zijn onderhoud zou kunnen voorzien door een 

beroepsactiviteit uit te oefenen.286 Er moet dus sprake zijn van een feitelijke en niet van een wettelijke 

situatie. Anders bepalen zou betekenen dat de betekenis van het begrip "familielid ten laste" 

                                                        
282 N. CAMBIEN, "Zaak C-83/11, Secretary of State for the Home Department t. Muhammad Sazzadur Rahman 
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286 Arrest Lebon, § 22. 
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afhankelijk is van nationale wetgeving, hetgeen verschillen zou meebrengen tussen de verschillende 

EU-burgers.287 

 

122. In het arrest Jia288 gaat het HvJ verder werken op de omschrijving van het HvJ in het arrest 

Lebon. Ook deze zaak betrof de betekenis van de woorden "familielid ten laste", maar deze keer zoals 

dit gebruikt werd in Richtlijn 73/148/EEG289. Het HvJ gaat dit begrip verder uitleggen en bepaalt dat 

lidstaten moeten nagaan of de familieleden gezien hun economische en sociale toestand niet in staat 

zijn om in hun basisbehoeften te voorzien. Er moet een noodzaak zijn van materiële steun in de 

lidstaat van oorsprong of van herkomst.290 Er moet dus sprake zijn van een feitelijke situatie die wordt 

gekenmerkt door de omstandigheid dat het familielid materieel wordt gesteund door de EU-burger of 

door diens echtgenoot of partner. Het louter bestaan van een emotionele afhankelijkheid zal niet 

voldoende zijn om aanspraak te maken op de rechten vervat in de Burgerschapsrichtlijn.291  

 

123. Aangezien de verordening en de richtlijn beide verankerd zijn in de Burgerschapsrichtlijn, kan 

men ervan uitgaan dat deze definitie ook nuttig kan zijn bij de uitlegging van het begrip "familielid ten 

laste" zoals gebruikt in de artikels 2 en 3. De Commissie bepaalt dat de vaststelling of een persoon al 

dan niet een familielid ten laste is, een casuïstische benadering behoeft. De Commissie stelt namelijk 

vast dat de lidstaten zullen moeten kijken naar de financiële en sociale toestand, naar de materiële 

steun die deze personen nodig hebben om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien, en dit in het land 

van herkomst of het land vanwaar zij kwamen op het ogenblik dat zij verzochten om hereniging met 

de EU-burger.292 De Commissie gaat de lijn van het HvJ dus doortrekken en verder uitleggen wat er 

bedoeld wordt met materiële steun, aangezien de Burgerschapsrichtlijn zelf geen voorwaarden 

vaststelt met betrekking tot de minimumduur van de afhankelijkheid, noch van het bedrag van de 

verstrekte materiële steun. Er moet volgens de Commissie immers sprake zijn van een echte, 

structurele steun.293 Lidstaten mogen niet weigeren de rechten van 'bevoorrechte' familieleden te 

                                                        
287 Arrest Lebon, § 21. 
288 Arrest Jia. 
289 Richtlijn 73/148/EEG van de Raad van 21 mei 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de 
verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de lidstaten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en 
verrichten van diensten, P.B. L. 172/16 van 28 juni 1973. 
290 Arrest Jia, § 37. 
291 Conclusie van Advocaat-Generaal A. TIZZANO in arrest Zhu en Chen, § 84 en Mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van 
Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor 
de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 2009, 5. 
292 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 5. 
293 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
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erkennen wanneer zij hun afhankelijkheid kunnen aantonen. In het geval van 'niet-bevoorrechte' 

familieleden blijft de lidstaat wel een grote beoordelingsmarge behouden. Toch zijn zij niet volledig 

vrij en moeten zij een grondig onderzoek naar de persoonlijke situatie doorvoeren, rekening houdend 

met het handhaven van de eenheid van het gezin.294  

 

ONDERAFDELING 2: 'FAMILIELEDEN TEN LASTE' 

 

124. In het recent arrest Reyes295 moet het HvJ zich uitspreken over de uitlegging van artikel 2, 2), c) 

Burgerschapsrichtlijn. Reyes is een derdelander afkomstig van de Filipijnen. Haar moeder leeft sinds 

lange tijd in Duitsland, waarvan zij ook de nationaliteit heeft bekomen. Maandelijks stuurde haar 

moeder geld, zij betaalde de studie en jaarlijks ging zij naar de Filipijnen om haar dochter en andere 

familieleden te bezoeken. Na enige tijd heeft de moeder haar vrij verkeer uitgeoefend, aangezien zij 

zich begeven heeft naar Zweden en aldaar samenwoont met haar Noorse echtgenoot. Reyes is Zweden 

binnengekomen en wenst een verblijfsvergunning te verkrijgen als familielid die ten laste is van de 

EU-burger. Dit werd echter door het Migrationverket geweigerd, aangezien zij niet had aangetoond 

dat het geld dat zij van haar moeder gekregen had noodzakelijk was om te voorzien in haar 

basisbehoeften en dus ook niet had aangetoond dat ze ten laste was van een EU-burger. Ook in beroep 

werd deze aanvraag verworpen. De Bestuursrechter in eerste aanleg voor immigratiezaken besliste dat 

het enkele feit dat haar moeder in haar levensonderhoud voorzien had geen 

afhankelijkheidsverhouding aantoonde, aangezien zij gestudeerd en gewoond heeft in de Filipijnen, 

aldaar een diploma behaald heeft en daar familieleden had. Aangezien beide partijen een verschillende 

invulling van het begrip "ten laste" hadden, besliste de Bestuursrechter in tweede aanleg voor 

migratiezaken hierover een prejudiciële vraag te stellen. 

 

125. Het HvJ gaat in dit arrest gewoon de eerdere rechtspraak van Lebon en Jia herhalen.296 Om ten 

laste te zijn moet er een reële afhankelijkheid aangetoond worden.297 Dit zal beoordeeld worden aan de 

hand van de feitelijke situatie die wordt gekenmerkt door de materiële ondersteuning door de EU-

burger.298 Het familielid zal dus gezien zijn economische en sociale toestand niet in staat zijn om in 

zijn basisbehoeften te voorzien en dit op het ogenblik dat het familielid een verzoek indient.299 Het 

familielid moet daarentegen niet bepalen waarom deze ten laste is en waarom hij materiële steun nodig 

                                                                                                                                                                             

grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 6. 
294 Burgerschapsrichtlijn, considerans, 6. 
295 Arrest Reyes. 
296 Zie hiervoor de arresten Lebon, § 21-22 en Jia, § 37. 
297 Arrest Reyes, § 20. 
298 Arrest Reyes, § 21. 
299 Arrest Reyes, § 22. 
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heeft.300 Het HvJ bepaalt dat er sprake zal zijn van reële afhankelijkheid, wanneer er over een lange 

periode regelmatig een som geld betaald is geweest die noodzakelijk is om in de basisbehoeften van 

het familielid te voorzien.301 Bijkomend bewijs om aan te tonen dat het familielid getracht heeft werk 

te vinden of in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, zou ervoor zorgen dat artikel 2, 2), c) haar 

nuttige werking verliest.302  

 

126. De feitelijke situatie van afhankelijkheid moet bestaan op het ogenblik van het verzoek van het 

familielid.303 Hieruit volgt dat eventuele voornemens om arbeid te verrichten en als zodanig niet langer 

ten laste te zijn van de EU-burger wanneer men een verblijfsvergunning heeft verkregen, de 

uitwerking van artikel 2, 2), c) niet in de weg mag staan, aangezien het familielid op het ogenblik van 

het verzoek ten laste is van de EU-burger.304 Bovendien moet er ook rekening gehouden worden met 

artikel 23 Burgerschapsrichtijn, die bijkomende rechten verleent aan familieleden van de EU-

burger.305 Artikel 23 bepaalt namelijk dat de familieleden van de EU-burger, eenmaal zij genieten van 

een verblijfsrecht, het recht hebben een activiteit als werknemer of zelfstandige uit te oefenen. 

Wanneer de familieleden vooruitzichten hebben om te werken in de gastlidstaat waar zij verblijven bij 

de EU-burger, maar ten laste zijn op het ogenblik dat zij een verzoek tot verblijf indienen, dan zouden 

zij deze vooruitzichten moeten laten varen als zij een verblijfsrecht willen, aangezien zij anders niet 

beschouwd kunnen worden als een familielid ten laste. Dit zou neerkomen op een belemmering van 

het recht vervat in artikel 23, hetgeen deze familieleden juist het recht om arbeid te verrichten 

verleent. 

 

ONDERAFDELING 3: 'NIET-BEVOORRECHTE' TEN LASTE KOMENDE FAMILIELEDEN 

 

127. In artikel 3, lid 2, a) Burgerschapsrichtlijn is het niet alleen ten laste zijn van de EU-burger, maar 

moet het familielid in het land van herkomst ten laste zijn van de EU-burger. Dit betekent volgens 

Advocaat-Generaal BOT niet dat het familielid ten laste moest zijn van de EU-burger in de lidstaat 

vanwaar de EU-burger komt. Niet alleen de lidstaat, maar ook een derde land kan beschouwd worden 

als het land van herkomst306. Deze uitlegging kan bovendien ook afgeleid worden uit de betekenis van 

"ten laste" zoals die in voorgaande rechtspraak door het HvJ is uitgelegd. De relatie van 

afhankelijkheid volgt immers uit een feitelijke toestand, die wordt gekenmerkt door de omstandigheid 

dat het familielid materieel wordt gesteund door de EU-burger, maar er moet niet voldaan zijn aan de 

                                                        
300 Arrest Reyes, § 23. 
301 Arrest Reyes, § 24. 
302 Arrest Reyes, § 25-26. 
303 Arresten Reyes, § 30; Rahman, § 33 en Jia, § 37. 
304 Arrest Reyes, § 31. 
305 Arrest Reyes, § 32. 
306 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 91. 
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voorwaarde van voorafgaand verblijf van het familielid en de EU-burger in dezelfde staat. 307 

Advocaat-Generaal BOT gaat er dan ook vanuit dat er geen andere betekenis moet gegeven worden aan 

de woorden "ten laste" uit artikel 3, lid 2 dan deze vervat in artikel 2, 2.308 Het HvJ volgt ook deze 

redenering. Het land van herkomst moet gezien worden als de staat waarin het familielid verbleef op 

het ogenblik dat hij verzocht om de EU-burger te begeleiden of zich bij hem te voegen.309  

 

128. Bij het definiëren van het begrip "ten laste" zoals vermeld in artikel 3, lid 2 Burgerschapsrichtlijn, 

gaat het HvJ de nadruk leggen op de beoordelingsmarge van de lidstaten. Advocaat-Generaal BOT 

leidt hieruit af dat een lidstaat bijzondere voorwaarden kan stellen aan het toestaan van het recht op 

binnenkomst en verblijf, indien deze voorwaarden het mogelijk maken om na te gaan of het al dan niet 

gaat over een "werkelijke, effectieve en duurzame relatie van afhankelijkheid",310 voor zover de 

voorwaarden een legitiem doel nastreven en niet verder gaan dan noodzakelijk is om dat doel te 

bereiken.311 Bovendien mogen deze voorwaarden het niet onmogelijk maken voor familieleden ten 

laste van EU-burgers om het recht op binnenkomst en verblijf te verkrijgen overeenkomstig het 

doeltreffendheidsbeginsel.312 Het HvJ volgt Advocaat-Generaal Bot volledig. Het behoort dus tot de 

beoordelingsmarge van de lidstaten om voorwaarden omtrent de aard en de duur van de relatie van 

afhankelijkheid te verbinden aan het verlenen van het recht op binnenkomst en verblijf van 

familieleden die in het land van herkomst ten laste zijn van de EU-burger, voor zover deze 

voorwaarden een legitiem doel nastreven, geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde 

doel te waarborgen en niet verder gaan dan noodzakelijk is om dat doel te bereiken.313 Het komt toe 

aan de nationale rechter om over deze omstandigheden te oordelen.314  

 

ONDERAFDELING 4: EVALUATIE 

 

129. Het HvJ gaat geen exacte definitie geven van wat die relatie van afhankelijkheid inhoudt, maar 

gaat terugverwijzen naar punt 6 van de considerans van de Burgerschapsrichtlijn en gaat voorbeelden 

geven van wat precies onder het begrip "ten laste" valt op grond van de feitelijke situatie, onder meer 

de financiële afhankelijkheid, het behoren tot het huishouden of ernstige gezondheidsredenen.315 Het is 

dus de materiële afhankelijkheid die belangrijk is, en niet de emotionele band die iemand heeft. Dit is 

mijns inziens merkwaardig, aangezien ook emotionele afhankelijkheid van zo'n aard kan zijn dat het 
                                                        
307 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 95. 
308 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 98. 
309 Arrest Rahman, § 31. 
310 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 105. 
311 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 107. 
312 Conclusie van Advocaat-Generaal Y. BOT in arrest Rahman, § 106. 
313 Arrest Rahman, § 38-40. 
314 I. SOLANKE, "Another type of 'Other' in EU law? AB (2) MVC v. Home Office and Rahman v. Secratary of 
State for the Home Office", Modern Law Review 2013, (383) 399. 
315 Arrest Rahman, § 32. 
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EU-burgers zou belemmeren om hun vrij verkeer uit te oefenen. Aangezien de emotionele 

afhankelijkheid niet beschouwd kan worden als vallende onder het begrip "ten laste", zullen de 

familieleden waarmee deze een emotionele band heeft niet onder het toepassingsgebied van de 

Burgerschapsrichtlijn vallen en zullen ze zich niet bij de EU-burger kunnen voegen of deze 

begeleiden, noch zullen de lidstaten het recht op binnenkomst of verblijf moeten vergemakkelijken 

indien het gaat over 'niet-bevoorrechte' familieleden. CAMBIEN haalt hieromtrent aan dat materiële 

steun nochtans eenvoudiger is te onderhouden over een afstand, dan emotionele steun.316  

 

130. Een 'bevoorrecht' familielid zal dus aanspraak kunnen maken op de rechten vervat in de 

Burgerschapsrichtlijn en een 'niet-bevoorrecht' familielid zal van een vereenvoudiging op binnenkomst 

en verblijf genieten wanneer zij zich in een feitelijke omstandigheid bevinden waar zij van materiële 

(echte structurele) steun van de EU-burger of zijn echtgenoot of geregistreerde partner genieten, 

zonder dat er onderzocht moet worden wat de redenen zijn van deze materiële steun of dat het 

familielid al dan niet in staat zou zijn om zichzelf te onderhouden door betaalde arbeid te verrichten. 

Met het behouden van deze betekenis gedurende heel wat jaren, creëert het HvJ vaststaande 

rechtspraak waarbij het niet zonder meer alle familieleden toegang laat krijgen tot de lidstaten.  

 

131. De Burgerschapsrichtlijn creëert echter een gradatie binnen de groep familieleden, waarbij de ene 

groep een afgeleid recht heeft en de andere groep geen recht heeft, maar louter een vereenvoudiging 

van binnenkomst en verblijf. Deze laatste groep gaat echter ook meer afhankelijk zijn van de 

beoordelingsmarge van de lidstaten. De lidstaten hebben immers de mogelijkheid om voorwaarden te 

verbinden aan de relatie van afhankelijkheid, zij het onder bepaalde voorwaarden, waardoor de 

lidstaten zelf kunnen beslissen of ze een persoon al dan niet als familielid onder artikel 3, lid 2 

Burgerschapsrichtlijn gaan beschouwen. Dit kan echter een verschillende toepassing inhouden, 

waardoor iemand in het ene lidstaat als familielid beschouwd kunnen worden, terwijl dit in een andere 

lidstaat niet het geval kan zijn. Dit is niet het geval voor de 'niet-bevoorrechte' familieleden. Eens 

voldaan is aan de voorwaarden inzake hun financiële of economische situatie, hebben zij het recht om 

de EU-burger te begeleiden of hem te vervoegen in de gastlidstaat.317 Zij zijn dus niet afhankelijk van 

de beoordelingsmarge van de lidstaat. 

 

 

  

                                                        
316 N. CAMBIEN, Citizenship of the Union as a cornerstone of European integration, a study of its impact on 
policies and competences of the Member States, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2011, 314. 
317 N. CAMBIEN, "Zaak C-83/11, Secretary of State for the Home Department/Muhammad Sazzadur Rahman 
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HOOFDSTUK 5:  
DE RECHTEN VERVAT IN DE 
BURGERSCHAPSRICHTLIJN 

 

 

132. Wanneer een EU-burger en zijn familieleden onder het personele en territoriale toepassingsgebied 

van de Burgerschapsrichtlijn vallen, zullen zij aanspraak kunnen maken op de rechten hierin vervat. In 

dit hoofdstuk zal ik daarom eerst in uitreis- en inreisrecht omschrijven om vervolgens verder te gaan 

met het verblijfsrecht en de verschillende gradaties waarin de Burgerschapsrichtlijn voorziet. 

 

AFDELING 1: Uitreis- en inreisrecht 
 

133. Het uitreis- en inreisrecht worden bepaald in artikel 4 en 5 Burgerschapsrichtlijn. Dit zorgt ervoor 

dat EU-burgers hun vrij verkeer effectief kunnen uitoefenen. Wanneer de EU-burgers immers geen 

mogelijkheid zouden hebben de lidstaat van herkomst te verlaten of de gastlidstaat binnen te komen, 

zouden zij hun vrij verkeer niet effectief kunnen uitoefenen en zou het nuttig effect van het vrij 

verkeer ontzegd worden.318 Alles start dus met het uitreisrecht. Artikel 4, lid 1 schrijft voor dat de EU-

burgers het recht hebben het grondgebied van een lidstaat te verlaten met als enige voorwaarde dat zij 

in het bezit moeten zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort. Hetzelfde geldt voor familieleden 

die niet de Europees nationaliteit bezitten. Verdere visumverplichtingen of dergelijke formaliteiten 

mogen aan deze personen niet opgelegd worden.319  Anders oordelen zou een obstakel van de 

uitoefening van het vrij verkeer met zich mee brengen. 320 De lidstaten moeten de EU-burgers een 

identiteitskaart of paspoort verstrekken dat voorziet in de nationaliteit van de EU-burger. Na het 

verstrekken moeten deze regelmatig vernieuwd worden.321  

 

134. Artikel 5 Burgerschapsrichtlijn verleent daarnaast een inreisrecht voor EU-burgers en hun 

familieleden, dat nauw verbonden is met het uitreisrecht. Overeenkomstig artikel 5, lid 1 moeten 

lidstaten de EU-burger en hun familieleden binnen laten komen wanneer zij in het bezit zijn van een 

geldige identiteitskaart of een geldig paspoort. Omtrent de toekenning van een visumplicht of 

dergelijke formaliteiten wordt er in tegenstelling tot het uitreisrecht een onderscheid gemaakt tussen 

                                                        
318 E. SPAVENTA, Free movement of persons in the European Union, Barriers to movement in their constitutional 
context, AH Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 12. 
319 Artikel 4, lid 2. 
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den Rijn, Kluwer Law International, 2013, 59. 
321 Artikel 4, lid 3. 
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EU-burgers en derdelanders. Aan EU-burgers mag geen inreisvisumplicht worden opgelegd.322 De 

derdelanders daarentegen mogen wel aan inreisvisumplicht onderworpen worden, maar dit 

overeenkomstig verordening nr. 539323 of de nationale wetgeving, tenzij zij beschikken over een 

verblijfskaart overeenkomstig artikel 10 Burgerschapsrichtlijn. De lidstaten moeten voor de 

derdelanders wel de nodige faciliteiten voorzien om de nodige visa kosteloos via een spoedprocedure 

te verkrijgen.324 Volgens de Commissie kan er geen sprake meer zijn van een spoedprocedure wanneer 

er vertragingen zijn van meer dan vier weken. Deze termijn kan niet meer als redelijk beschouwd 

worden.325 Er is dus niet louter sprake van een inreisrecht, maar een recht op een inreisvisum voor 

derdelanders, waardoor een onderscheid gemaakt wordt met derdelanders die geen familielid zijn van 

een EU-burger.326  

 

135. De formaliteit van het bezit van een identiteitskaart mag bovendien niet in strijd zijn met de 

afschaffing van grenscontroles. De Europese Akte voorziet immers in een "interne markt (die) (…) 

een ruimte zonder binnengrenzen (omvat) waarin het vrij verkeer (…) van personen (…) is 

gewaarborgd". 327  Daarnaast bestaat ook het Schengen-Acquis dat voorziet in een geleidelijke 

afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen.328 Dit werd verder uitgewerkt door 

verordening nr. 562/2006.329 Hierdoor zijn identiteitscontroles op de grenzen niet meer toegestaan.330 

Lidstaten hebben wel nog het recht om de identificatie te controleren in grensgebieden, net zoals in de 

rest van het grondgebied van een lidstaat, zolang deze controles niet hetzelfde effect hebben als 

grenscontroles.331 Grenscontroles hebben in de zin van verordening nr. 562/2006 tot doel de zekerheid 

te verkrijgen dat de personen het grondgebied van de lidstaat mogen binnenkomen dan wel verlaten, 

                                                        
322 Artikel 5, lid 1, paragraaf 2. 
323 Verordening nr. 539/2001/EG van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen 
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en voorts voorkomen dat personen zich aan de grenscontroles onttrekken.332 Het feit dat een controle 

zich bevindt op een grensgebied, maakt de controle dan ook niet automatisch tot een grenscontrole. De 

controle moet immers het doel van een grenscontrole beogen. 333  Bovendien mag de feitelijke 

uitoefening van de controle ook niet hetzelfde effect hebben als een grenscontrole. Wanneer de 

bevoegdheid verleend wordt door een lidstaat aan lokale instanties om een controle uit te voeren 

"ongeacht het gedrag van de betrokken persoon en los van specifieke omstandigheden waarvan een 

risico op aantasting van de openbare orde uitgaat, in het bijzonder met betrekking tot de intensiteit en 

de frequentie van de controles die op die rechtsgrondslag mogen worden uitgevoerd, noch 

preciseringen noch beperkingen van de aldus verleende bevoegdheid", dan zal de feitelijke 

uitoefening van de bevoegdheid een controle met hetzelfde effect uitmaken.334 

 

136. De vereiste van identiteitsdocumenten mag geen disproportionele belemmering zijn van het 

inreis-, of uitreisrecht.335 Hierdoor zal het fysiek bezitten van het document geen voorwaarde zijn om 

het inreisrecht uit te kunnen oefenen, maar wel het bezitten van de nationaliteit van één van de 

lidstaten. De identiteitsdocumenten zijn daarom een manier van identificatie van de EU-burger en zijn 

familieleden.336 De lidstaten mogen de personen die niet voldoen aan de vereiste van de nodige 

identiteitsdocumenten niet uitzetten bij de uitoefening van het inreisrecht en niet terugzenden bij de 

uitoefening van het uitreisrecht, maar zij moeten over elke redelijke mogelijkheid beschikken om de 

nodige documenten alsnog te bekomen.337 Artikel 5, lid 4 bevestigt bovendien deze redenering. Een 

persoon die niet over de vereiste reisdocumenten beschikt, moet immers over een redelijke termijn 

beschikken om de documenten te verkrijgen of te laten bezorgen of nog over de mogelijkheid 

beschikken om te bewijzen dat de persoon het recht van vrij verkeer en verblijf geniet. Deze vereiste 

van proportionaliteit maakt een codificatie uit van het arrest BRAX, waarin het HvJ besliste dat een 

derdelander, die echtgenoot is van een EU-burger, niet mag terugverwezen worden omdat deze niet in 

het bezit is van een geldige identiteitskaart of geldig paspoort. 338 Dit zou disproportioneel zijn.339 De 

echtgenoot moet immers de mogelijkheid krijgen om het bewijs te leveren van zijn identiteit en de 

huwelijksband.  

 

                                                        
332 Artikel 2 verordening nr. 562/2006. 
333 Arrest Melki en Abdeli, § 72. 
334 Arrest Melki en Abdeli, § 73. 
335 J.-Y. CARLIER, La condition des personnes dans l'union Européenne, Brussel, Larcier, 2007, 13. 
336 S. CARRERA en A. FAURE ATGER, "Dilemmas in the implementation of Directive 2004/38 on the right of 
citizens and their family members to move and reside freely in the EU", Briefing Paper for the European 
Parliament, PE 410.669, februari 2009, 6. 
337 E. SPAVENTA, Free movement of persons in the European Union, Barriers to movement in their constitutional 
context, AH Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 12. 
338 Arrest BRAX. 
339 Arrest BRAX, § 61. 
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137. Lidstaten mogen verder wel overeenkomstig artikel 5, lid 5 een meldingsplicht omtrent de 

aanwezigheid invoeren, maar moeten in een aanvaardbare, niet-discriminerende termijn voorzien 

waarbinnen aan de meldingsplicht voldaan moet zijn. Wanneer deze meldingsplicht niet nageleefd 

wordt, kan dit bestraft worden met niet-discriminerende en evenredige sancties. In deze 

meldingsplicht en de daaraan verbonden sancties was reeds voorzien door de voorgangers van de 

Burgerschapsrichtlijn, namelijk richtlijn nr. 68/360340 en richtlijn nr. 73/148341. Het HvJ oordeelde dat 

het voorzien in dergelijke verplichting as such geen afbreuk doet aan de regels betreffende het vrij 

verkeer van personen, maar desalniettemin een inbreuk kan vormen, wanneer de controle op zodanige 

wijze is geregeld dat het vrij verkeer wordt beperkt.342 Daarom moet ook voorzien worden in een 

redelijke termijn en mag de sanctie niet bestaan uit de uitwijzing, aangezien dit een ontkenning zou 

zijn van de rechten zoals die verleend zijn in de richtlijnen.343 De sanctie moet immers evenredig zijn 

met de ernst van de overtreding, anders oordelen zou een belemmering vormen van het vrij verkeer 

van personen.344  

 

138. Het uitreis- en inreisrecht zijn geen absolute rechten. Zij kunnen immers enerzijds beperkt 

worden door het EU-recht, waar de Burgerschapsrichtlijn uitdrukkelijk voorziet.345 Anderzijds merkt 

het HvJ op dat de lidstaten ook rekening moeten houden met het internationale recht.346 In de zaak 

Hongarije tegen Slowakije moest het HvJ zich uitspreken over een weigering van het inreisrecht van 

de President van Hongarije. De Slowaakse regering gebruikte de Burgerschapsrichtlijn ter 

rechtvaardiging van de inreisweigering. Het HvJ erkent de specificiteit van de situatie, aangezien er 

sprake is van een President die volgens het algemeen internationaal gewoonterecht en de voorschriften 

van multilaterale verdragen in de internationale betrekkingen een bijzondere positie heeft die gepaard 

gaan met voorrechten en immuniteiten. 347  Tevens is de President ook een EU-burger met de 

Hongaarse nationaliteit. Toch zal deze zich door deze bijzondere aard onderscheiden van andere EU-

burgers, "zodat die persoon niet onder dezelfde voorwaarden als de andere burgers toegang heeft tot 

het grondgebied van een andere lidstaat".348 Hierdoor valt het ook te rechtvaardigen dat het vrij 

verkeer, meer bepaald het inreisrecht, beperkt wordt overeenkomstig het internationaal recht. 

 

                                                        
340 Richtlijn 68/360/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 inzake de opheffing van de beperkingen van de 
verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap, 
P.B. L. 257/11 van 19 oktober 1968. 
341 Richtlijn 73/148/EEG van de Raad van 21 mei 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de 
verplaatsing en het verblijg van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en 
verrichten van diensten, P.B. L. 172/16 van 28 juni 1973. 
342 Arrest Watson en Belmann, § 18. 
343 Arrest Watson en Belmann, § 19-20. 
344 Arrest Watson en Belmann, § 21. 
345 Zie hieromtrent hoofdstuk 6. 
346 Arrest Hongarije t. Slowaakse Republiek. 
347 Arrest Hongarije t. Slowaakse Republiek, § 46. 
348 Arrest Hongarije t. Slowaakse Republiek, § 50. 
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139. Er kan besloten worden dat de artikels 4 en 5 de kern van de Burgerschapsrichtlijn en het vrij 

verkeer van personen uitmaken, aangezien zij de toegang verlenen tot de rest van de 

Burgerschapsrichtlijn. Wanneer EU-burgers en hun familieleden niet de mogelijkheden zouden 

hebben om het grondgebied van de lidstaat te verlaten, of om het grondgebied van een andere lidstaat 

binnen te gaan, zou het recht van vrij verkeer tot niets herleid worden en zou de Burgerschapsrichtlijn 

dode letter zijn. In verband met deze bepalingen rijzen er niet veel vragen voor het HvJ. Lidstaten 

hebben het er echter moeilijker mee om te voorzien in het inreisrecht van derdelanders die familielid 

zijn van een EU-burger. Daarom stellen GUILD, PEERS en TOMKIN voor om te voorzien in een 

geharmoniseerd systeem voor de toekenning van verblijfskaarten voor derdelanders die familielid zijn 

van een EU-burger.349  

 

AFDELING 2: Verblijfsrecht 
 

140. Naast het uitreis- en inreisrecht voert de EU-wetgever drie duidelijk omlijnde en onderscheiden 

verblijfsrechten in een lidstaat in.350 Dit nieuwe onderscheid wordt gemaakt aan de hand van de 

termijn dat de EU-burgers zich in een gastlidstaat bevinden. Zo is er sprake van de "op korte termijn" 

mobiele EU-burgers, de "op lange termijn" mobiele EU-burgers en de "duurzaam" mobiele EU-

burgers.351 De rechten van de EU-burgers nemen geleidelijk en gradueel toe, met aan elke categorie 

afzonderlijke voorwaarden verbonden. 

 

ONDERAFDELING 1: VERBLIJFSRECHT VOOR MAXIMUM DRIE MAANDEN VOLGENS 

ARTIKEL 6 

 

141. Om te beginnen hebben de EU-burgers het recht om maximaal drie maanden op het grondgebied 

van een lidstaat te verblijven, met als enige voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een geldige 

identiteitskaart of een geldig paspoort. 352  De vereiste van identiteitsdocumenten en de daaraan 

verbonden sancties en beperkingen werden reeds in vorige afdeling besproken.353 Het verblijfsrecht 

voor minder dan drie maanden wordt dus op dezelfde manier behandeld als het inreisrecht. 

 

                                                        
349 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 108. 
350 I. GOVAERE, "De Lissabon internemarktdoelstellingen en de 'horizontale' Burger- en Dienstenrichtlijnen: 
implicaties voor de Belgische rechtsorde" in I. GOVAERE (ed.), Europees Recht: Moderne interne markt voor de 
praktijkjurist, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2012, (3) 27. 
351 A. FAVELL en E. RECCHU, "Pioneers of European Integration: An introduction" in A. FAVELL en E. RECCHU 
(eds.), Pioneers of European Integration, citizenship and mobility in the EU, UK, MPG Books Group, 2009, (1) 
8. 
352 Artikel 6, lid 1.  
353  Zie voor de bespreking van het bezit van de identiteitsdocumenten randnummers 135 e.v. 
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142. Dit 'onvoorwaardelijke' verblijfsrecht354 is dus niet afhankelijk van de status van de EU-burger. 

Zo zullen zowel economisch actieve als economisch inactieve EU-burgers aanspraak kunnen maken 

op een verblijfsrecht overeenkomstig artikel 6 Burgerschapsrichtlijn. 355  Ook derdelanders die 

familielid zijn van de EU-burgers beschikken over een verblijfsrecht van maximum drie maanden 

wanneer zij over een geldig paspoort beschikken. Zij moeten echter wel de EU-burger begeleiden of 

zich bij hem voegen, waardoor het niet mogelijk zal zijn dat een derdelander een verblijfsrecht opeist, 

wanneer deze zich niet bij een EU-burger bevindt.356 De EU-burgers en hun familieleden zullen dit 

verblijfsrecht behouden zolang zij geen onredelijke belasting vormen voor het socialebijstandsstelsel 

van de gastlidstaat.357358  

 

ONDERAFDELING 2: VERBLIJFSRECHT VOOR MEER DAN DRIE MAANDEN VOLGENS 

ARTIKEL 7 

 

143. Naast dit zogenoemde 'toeristenverblijf', 359 geeft de Burgerschapsrichtlijn vervolgens aanspraak 

op een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden, ook wel het lang verblijfsrecht genoemd. Artikel 7 

gaat echter wel een onderscheid maken aan de hand van de economische status van de EU-burgers: de 

werknemers, de zelfstandigen en de economisch inactieve EU-burgers, waartoe de studenten behoren. 

Aan elke categorie verbindt de Burgerschapsrichtlijn voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om 

aanspraak te kunnen maken op dit recht. Ook de familieleden van deze EU-burger hebben een 

verblijfsrecht van meer dan drie maanden. 

 

1. Het personele toepassingsgebied van het verblijfsrecht voor meer dan drie maanden 

 

1.1. De economische actieve EU-burger en de daarmee gelijkgestelde personen 

 

144. De eerste categorie EU-burgers die aanspraak kunnen maken op het verblijfsrecht voor meer dan 

drie maanden zijn de economisch actieve EU-burgers: de werknemers of de zelfstandigen. De 

Burgerschapsrichtlijn past het statuut van werknemer of zelfstandige ook toe op EU-burgers die niet 

                                                        
354 E. SPAVENTA, Free movement of persons in the European Union, Barriers to movement in their constitutional 
context, AH Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 14. 
355 E. SPAVENTA, Free movement of persons in the European Union, Barriers to movement in their constitutional 
context, AH Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 14. 
356 C. CHENEVIEVRE, "Régime juridique des ressortissants d'États tiers membres de la famille d'un citoyen de 
l'union" in D. HANF en R. MUÑOZ (eds.), La libre circulation des personnes États des lieux et perspectives, 
Brussel, P.I.E. Peter Lang, 2007, (125) 136 en arrest Iida. 
357 Artikel 14, lid 1. 
358 Op de betekenis van het begrip "belasting voor het socialebijstandsstelsel" wordt later ingegaan. 
359 I. GOVAERE, "De Lissabon internemarktdoelstellingen en de 'horizontale' Burger- en Dienstenrichtlijnen: 
implicaties voor de Belgische rechtsorde" in I. GOVAERE (ed.), Europees Recht: Moderne interne markt voor de 
praktijkjurist, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2012, (3) 27. 
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langer werknemer of zelfstandige zijn, wanneer zij door ziekte of ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt 

zijn,360 wanneer zij zich in een onvrijwillige toestand van werkloosheid bevinden ofwel na minstens 

één jaar gewerkt te hebben en ingeschreven zijn als werkzoekende,361 ofwel na afloop van een 

tijdelijke arbeidsovereenkomst voor minder dan één jaar of binnen de eerste twaalf maanden van een 

arbeidsovereenkomst en ingeschreven zijn als werkzoekende, 362  ofwel wanneer zij een 

beroepsopleiding starten.363 Dit wil zeggen dat de Burgerschapsrichtlijn rechten gaat behouden voor 

EU-burgers en hun familieleden die economisch niet meer actief zijn, maar louter in de gevallen waar 

het verlies van status van werknemer of zelfstandige los is van de wil van de EU-burgers. Zo zullen 

toestanden van vrijwillige werkloosheid er niet voor zorgen dat men toch de status van werknemer 

blijft behouden, behoudens wanneer de werknemer start met een beroepsopleiding. 364  Een 

werkzoekende zal nog bepaalde rechten behouden op grond van artikel 45 VWEU, maar in 

tegenstelling tot de werkzoekende die zich in een onvrijwillige toestand van werkloosheid bevindt 

overeenkomstig de Burgerschapsrichtlijn, zonder de status van werknemer te behouden.365 Zo zullen 

deze personen onder meer een verblijfsrecht behouden voor de periode dat zij naar werk zoeken en 

moeten zij toegang hebben tot zekere voordelen die bedoeld zijn om de toegang tot arbeid te 

vereenvoudigen.366 Een EU-burger die de eerste maal als werkzoekende op de arbeidsmarkt verschijnt 

zal niet onder artikel 7, lid 3 vallen, aangezien dit bepaalt "de burger van de Unie die niet langer 

werknemer of zelfstandige is". Deze werkzoekenden zijn nog geen werknemer of zelfstandige geweest 

en kunnen dan ook geen aanspraak maken op het behoud van de status van werknemer. 

 

145. Artikel 7, lid 1, a) verbindt verder geen voorwaarden aan dit statuut. De werknemers, 

zelfstandigen, of zij die deze status behouden verkrijgen het lang verblijfsrecht louter op grond van 

hun economische status, waardoor de Burgerschapsrichtlijn een uitvoering is van het vrij verkeer van 

werknemers in de zin van artikel 45 VWEU.367 Wanneer een EU-burger dus onder de definitie van 

werknemer of zelfstandige valt, zullen deze een automatisch verblijfsrecht activeren op grond van de 

economische hoedanigheid en worden de bijkomende vereisten zoals deze gesteld zijn voor de 

economisch inactieve EU-burger van de kaart geveegd. Hieruit valt mijns inziens af te leiden dat de 

Burgerschapsrichtlijn het idee om de economisch interne markt te realiseren en oorspronkelijk alleen 

voorzien was in het recht van vrij verkeer van werknemers, nog steeds zijn historische wortels niet uit 

het oog verloren heeft en deze laat doorschijnen in het verblijfsrecht van de EU-burgers voor meer dan 

                                                        
360 Artikel 7, lid 3, a). 
361 Artikel 7, lid 3, b). 
362 Artikel 7, lid 3, c). 
363 Artikel 7, lid 3, d). 
364 Artikel 7, lid 3, d). 
365 P. CRAIG en G. DE BURCA, EU Law, text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 745. 
366 Zie hiervoor onder meer de arresten Ioannidis, § 22 en Collins, § 36 en § 63. 
367 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 125. 
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drie maanden. De status van werknemer of zelfstandige brengt dus een aantal voordelen met zich mee, 

zo zullen deze personen niet moeten voldoen aan de voorwaarden van voldoende bestaansmiddelen en 

een verplichte ziekteverzekering. Bovendien hebben zij ook het voordeel dat zij recht hebben op 

toegang tot de sociale voordelen onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van de gastlidstaat.368 

Deze voordelen zijn des te groter voor zij die de status behouden, ook al zijn ze niet langer werknemer 

of zelfstandige. Zij zijn immers de uitzondering op de regel, aangezien zij normaal gezien economisch 

inactieve EU-burgers zijn. 

 

146. Voor het HvJ is de vraag gerezen of men ook onder de status van werknemer valt of de status van 

werknemer kan behouden en aldus van de laatstgenoemde voordelen kan genieten wanneer men de 

arbeid moet stopzetten ingevolge een zwangerschap. Een vrouw moet de arbeid immers stopzetten 

ingevolge de zwangerschap, doch voorziet artikel 7, lid 3 geen uitdrukkelijke grond voor het behoud 

van de status van werknemer of zelfstandige. De zaak is nog steeds aanhangig, maar de conclusie van 

de Advocaat-Generaal is reeds voorhanden. Het valt dus af te wachten of het HvJ ook de mening van 

Advocaat-Generaal WAHL zal volgen.369 De zaak gaat over mevrouw Saint Prix, een EU-burger met de 

Franse nationaliteit die in het Verenigd Koninkrijk verblijft en zodoende haar recht van vrij verkeer 

uitoefent. Zij heeft gedurende verschillende maanden verschillende dienstbetrekkingen vervuld en 

heeft deze onderbroken voor een postacademische opleiding die verband houdt met haar eerdere 

beroepsactiviteit. Omdat ze zwanger was heeft ze deze opleiding stopgezet en getracht aan werk te 

komen. Zij heeft gedurende enkele maanden gewerkt in kleuterscholen, maar heeft deze arbeid moeten 

stopzetten wegens haar zwangerschap. Daarom heeft mevrouw Saint Prix een aanvraag ingediend om 

inkomenssteun te krijgen, maar dit verzoek werd afgewezen omdat ze volgens de nationale wetgeving 

haar recht op verblijf in het Verenigd Koninkrijk verloren had. Drie maanden na de zwangerschap is 

ze terug gaan werken.  

 

147. Advocaat-Generaal WAHL komt tot de conclusie dat "een vrouw die kan worden geacht tijdelijk 

niet in staat te zijn om te werken vanwege de fysieke ongemakken in een gevorderd stadium van de 

zwangerschap en tijdens de periode onmiddellijk na de bevalling, de status van de werknemer 

behoudt" op grond van artikel 7, lid 3, a). Die status zal ook behouden blijven tot zij redelijkerwijze 

weer kan gaan werken of werk kan zoeken na de geboorte van het kind. Het is mijns inziens logisch 

dat een werkende vrouw die wegens haar zwangerschap niet meer in staat is om te gaan werken, de 

status als werknemer dient te behouden. Op welke rechtsgrond dit gebaseerd moet worden is echter 

minder evident. Eerst en vooral wordt de speciale situatie waarin mevrouw Saint Prix zich bevindt 

aangehaald om te staven dat zij de arbeidsmarkt niet blijvend heeft verlaten en dus alsnog de status 

                                                        
368 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 126. 
369 Conclusie van Advocaat-Generaal N. WAHL in aanhangige zaak Saint Prix.  
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van werknemer niet verliest en zo binnen de toepassing van artikel 7, lid 1, a) valt. Zij heeft namelijk  

voor het ontstaan van de ongemakken van de zwangerschap en na de bevalling gewerkt.370 Advocaat-

Generaal WAHL volgt dit argument echter niet, aangezien ze tijdens die periode geen economische 

activiteit uitgeoefend heeft. Volgens Advocaat-Generaal WAHL zou daarentegen het meest geschikte 

aanknopingspunt artikel 7, lid 3, a) zijn.371 Het Verenigd Koninkrijk is duidelijk en stelt dat mevrouw 

Saint Prix noch als werknemer kan beschouwd worden, noch kan vallen onder het behoud van de 

status van werknemer. Het HvJ heeft reeds in het arrest Dias gesteld dat de vrouw die opgehouden was 

met werken om voor haar baby te zorgen niet meer aangemerkt kon worden als een werkneemster.372 

Bovendien verwijst de Burgerschapsrichtlijn niet specifiek naar zwangerschappen in artikel 7, lid 3.373 

De status van werknemer laten behouden aan vrouwen die ingevolge hun zwangerschap hun arbeid 

moeten onderbreken op grond van artikel 7, lid 3 kan op zijn minst gezegd als opmerkelijk beschouwd 

worden. Het is alsof de zwangerschap bekeken moet worden als een ziekte waardoor je als vrouw 

tijdelijk arbeidsongeschikt bent. Het HvJ heeft reeds opgemerkt dat een zwangerschap niet als een 

ziekte beschouwd kan worden.374 Advocaat-Generaal WAHL stelt tevens dat wanneer men in casu 

zwangerschap en ziekte niet gaat gelijkstellen dit zou meebrengen dat het EU-recht wel beschermt ten 

aanzien van een ziekte, maar niet ten aanzien van een zwangerschap, wat een schending zou opleveren 

van het non-discriminatiebeginsel op grond van geslacht.375  

 

148. Ik kan de redenering die Advocaat-Generaal WAHL gemaakt heeft tot hier volgen, maar dan moet 

de bescherming voor zwangere vrouwen die onder artikel 7, lid 3, a) geboden wordt duidelijk 

afgebakend worden en moet er rekening gehouden worden met de specifieke omstandigheden van de 

zaak. Het behoud van de werknemersstatus zal immers niet onbeperkt zijn of automatisch toegepast 

worden wanneer vrouwen zwanger zijn. Er zal slechts sprake kunnen zijn van behoud van de status 

van werknemer voor de periode dat de vrouw voor en na de bevalling fysiek niet in staat is om arbeid 

te verrichten.376 Daarom stelt Advocaat-Generaal WAHL voor om als maatstaf "een redelijke periode" 

van fysieke onmogelijkheid om arbeid te verrichten voor en na de bevalling in te voeren. Om te 

bepalen wat "redelijk" betekent, moet gekeken worden naar wat de nationale wetgeving bepaalt 

omtrent de duur van de periode waarin van zwangere vrouwen niet wordt verlangd dat zij werken of 

actief naar werk zoeken, alsook de regels van socialebijstandsregelingen die gedurende die periode ter 

beschikking staan voor zwangere vrouwen.377 Als we dit toepassen in concreto zou mevrouw Saint 

                                                        
370 Conclusie van Advocaat-Generaal N. WAHL in aanhangige zaak Saint Prix, § 20. 
371 Conclusie van Advocaat-Generaal N. WAHL in aanhangige zaak Saint Prix, § 21. 
372 Arrest Dias, § 39. 
373 Conclusie van Advocaat-Generaal N. WAHL in aanhangige zaak Saint Prix, § 25. 
374 Arrest Webb t. EMO Air Cargo. 
375 Conclusie van Advocaat-Generaal N. WAHL in aanhangige zaak Saint Prix, § 33. 
376 Conclusie van Advocaat-Generaal N. WAHL in aanhangige zaak Saint Prix, § 37. 
377 Conclusie van Advocaat-Generaal N. WAHL in aanhangige zaak Saint Prix, § 38. 
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Prix zich binnen de redelijke periode bevinden van fysieke onmogelijkheid om arbeid te verrichten 

zowel voor als na de bevalling en als zodanig recht heeft op een inkomstensteun.  

 

149. Het valt nu af te wachten of het HvJ ook deze afgebakende toekenning van het behoud van status 

van werknemer op grond van een op ziekte gebaseerde tijdelijke arbeidsongeschiktheid gaat toepassen 

op zwangere vrouwen, of het behoud van status op een andere rechtsgrond gaat baseren. Naar mijn 

mening kan het HvJ niet anders dan bepalen dat de zwangere vrouwen die hun arbeid moeten 

onderbreken wegens de fysieke ongemakken van de zwangerschap de status van werknemer 

behouden, anders oordelen zou immers een discriminatie op grond van geslacht en nationaliteit 

uitmaken. 

 

1.2. De economisch inactieve EU-burgers 

 

150. Wanneer de economisch inactieve EU-burgers een lang verblijfsrecht wensen uit te oefenen, 

moeten zij echter wel aan voorwaarden voldoen. Vooreerst moet men voldoende bestaansmiddelen 

hebben. Het is niet duidelijk wat verstaan moet worden onder voldoende bestaansmiddelen zodanig 

dat de EU-burgers en hun familieleden geen onredelijke belasting vormen voor het 

socialebijstandsstelsel van de gastlidstaat. Lidstaten behouden een zekere beoordelingsmarge om uit te 

maken wat "voldoende" betekent. Ze mogen onder meer het bestaan van de middelen, het bedrag en de 

beschikbaarheid verifiëren.378 De Burgerschapsrichtlijn gaat ook onmiddellijk aanwijzingen geven van 

hoe lidstaten dit het beste interpreteren. Artikel 8, lid 4 bepaalt immers dat de lidstaten geen bedrag 

mogen vaststellen, wanneer dit bedrag ervoor zal zorgen dat EU-burger automatisch uitgesloten 

worden van een verblijfsrecht wanneer ze dit bedrag niet overschrijden. Er moet immers rekening 

gehouden worden met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene. Ook middelen afkomstig 

van een derde moeten in rekening gebracht worden. Dit heeft het HvJ reeds voor het ontstaan van de 

Burgerschapsrichtlijn bepaald. 379  Bovendien mag het bedrag niet hoger liggen dan het 

minimumbedrag dat de lidstaat gebruikt om na te gaan of eigen onderdanen in aanmerking komen 

voor een socialebijstandsuitkering, of dan het minimale socialezekerheidspensioen dat de gastlidstaat 

uitkeert. Dit houdt in dat de EU-burger over voldoende middelen zal beschikken wanneer hun 

middelen het grensbedrag overschrijden dat in de gastlidstaat geldt als bestaansminimum.380 

                                                        
378 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 9. 
379 Arrest Commissie van de Europese Gemeenschappen t. Koninkrijk België, § 40 e.v. 
380 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 8. 
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151. De tweede voorwaarde waaraan economisch inactieve EU-burgers moeten voldoen voor het 

verkrijgen van een lang verblijfsrecht is het beschikken over een ziektekostenverzekering die een 

volledige dekking biedt. Een goed voorbeeld van een volledig dekkende ziekteverzekering is de 

Europese ziekteverzekeringskaart in het geval dat de EU-burger zich binnen het Europees grondgebied 

verplaatst en van plan is terug te keren naar de lidstaat van herkomst.381  

 

152. Door deze voorwaarden wordt het lange verblijfsrecht afhankelijk gesteld van de materiële en 

financiële situatie van de EU-burgers, gesteund op het feit dat de rechten ook toenemen naarmate de 

duur van het verblijf.382 Hoewel het normaal is dat er bepaalde voorwaarden verbonden worden aan 

het lange verblijfsrecht, stel ik mij echter wel de vraag of deze materiële en financiële voorwaarden 

geen 'Europa voor de rijken'-situatie met zich meebrengt. Gegoede EU-burgers gaan dankzij deze 

voorwaarden het lange verblijfsrecht kunnen uitoefenen en dit in tegenstelling tot de minder gegoede 

EU-burgers. Ik versta dat de lidstaten hun nationale socialebijstandsstelsel wensen af te schermen en 

zodanig het 'sociaal toerisme' trachten te vermijden.383 Het is daarom noodzakelijk dat het HvJ deze 

bepaling gaat uitleggen en bijsturen.384 

 

1.2.1. Het recht op toegang tot de sociale bijstand voorzien door de gastlidstaat 

 

153. Economisch inactieve EU-burgers moeten overeenkomstig artikel 7, lid 1, punten b) en c) 

voldoen aan de voorwaarde van voldoende bestaansmiddelen. Wanneer de betrokkene een 

socialebijstandsuitkering krijgt, dan moet nagegaan worden of de persoon geen onredelijke belasting 

van het socialebijstandsstelsel is geworden.385 Het beroep doen op sociale bijstand zou een indicator 

kunnen zijn dat men niet voldoet aan de vereiste van voldoende bestaansmiddelen, maar volgens de 

Commissie moeten de lidstaten een evenredigheidtoets uitvoeren en mag een dergelijke uitkering niet 

automatisch en stelselmatig geweigerd worden. De Commissie stelt dat er rekening moet worden 

gehouden met drie categorieën van criteria.386 Eerst is er de duur, bijvoorbeeld hoelang wordt de 

                                                        
381 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 10. 
382 C. BOUTAYEB, "De l'accès des citoyens inactifs de l'Union aux prestations d'assistance sociale des Etats 
membres d'accueil: note sous CJEU, 19 septembre, Pensionsversicherungsanstalt c/ Peter Brey, aff. 140/12", 
Revue de droit sanitaire et social 2013, nr. 6, (1039) 1042. 
383 Een definitie van sociaal toerisme kan gevonden worden in C. BOUTAYEB, "De l'accès des citoyens inactifs de 
l'Union aux prestations d'assistance sociale des Etats membres d'accueil: note sous CJEU, 19 septembre, 
Pensionsversicherungsanstalt c/ Peter Brey, aff. 140/12", Revue de droit sanitaire et social 2013, nr. 6, (1039) 
1039: "Les citoyens européens que solliciteraient abusivement, par le biais de la libre circulation, les avantages 
sociaux des Etats membres alors qu'ils sont originaires d'un autre Etat membre." 
384 Hierover meer in 1.2.1. Het recht op toegang tot de sociale bijstand. 
385 Burgerschapsrichtlijn, considerans, 10. 
386 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
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uitkering reeds betaald, is het waarschijnlijk dat de EU-burger in de nabije toekomst geen bijstand 

meer zal nodig hebben, hoelang verblijft de betrokkene reeds in de gastlidstaat. Ten tweede moet er 

rekening gehouden worden met de persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in welke mate 

zijn de EU-burger en zijn familieleden in de samenleving van de gastlidstaat geïntegreerd, wat is de 

gezondheidstoestand, de leeftijd, de gezins- of economische situatie. Tot slot speelt ook het bedrag een 

rol, bijvoorbeeld wat is het totaal bedrag van de toegekende steun, was de EU-burger reeds in het 

verleden in grote mate afhankelijk van sociale bijstand, heeft de EU-burger in het verleden in de 

gastlidstaat socialezekerheidsbijdragen betaald,… Zolang er geen onredelijke belasting op het 

socialebijstandsstelsel van de gastlidstaat rust, mogen de EU-burgers en hun familieleden niet van het 

grondgebied van de lidstaat verwijderd worden.387 Een automatische verwijdering van het grondgebied 

wanneer een EU-burger beroep moet doen op de sociale bijstand zal dus niet gerechtvaardigd kunnen 

worden. 

 

154. Iedere EU-burger geniet overeenkomstig artikel 24 van dezelfde behandeling als de onderdanen 

van de gastlidstaat, wanneer de EU-burger binnen het toepassingsgebied van de Burgerschapsrichtlijn 

valt. Deze gelijke behandeling is van toepassing op de drie soorten verblijfsrechten. Tevens voorziet 

artikel 24, lid 2 in een specifieke behandeling van het recht op sociale bijstand. De lidstaten zijn 

immers niet verplicht om het recht op sociale bijstand toe te kennen gedurende het kort verblijf of 

gedurende de langere periode van verblijf waarin de werkzoekende gerechtigd zijn er te verblijven aan 

andere personen dan werknemers, zelfstandigen of zij die deze status behouden.  

 

1.2.1.1. Het arrest Vatsouras en Koupatantze: what's in a name? 

 

155. Wat allemaal onder het concept "sociale bijstand" moet begrepen worden, is niet duidelijk. 

Lidstaten proberen dit begrip zo ruim mogelijk te interpreteren zodanig dat ze zo weinig mogelijk 

socialebijstandsuitkeringen moeten toekennen aan EU-burgers. En tijden van economische crisis 

versterken dit fenomeen alleen maar. In het arrest Vatsouras en Koupatantze werd het HvJ met deze 

vraag geconfronteerd.388 Deze zaak ging over twee EU-burgers met de Griekse nationaliteit die zich 

naar Duitsland begaven om aldaar arbeid te verrichten. Meneer Vatsouras kreeg een uitkering terwijl 

hij zijn beroepsactiviteit uitoefende, maar van zodra de beroepsactiviteit ten einde kwam, werd de 

uitkering stopgezet. Meneer Koupatantze zijn beroepsactiviteit werd stopgezet wegens de 

economische moeilijkheden en vroeg een uitkering als werkzoekende aan. De uitkering werd 

toegekend, maar niet veel later stopgezet. Niet veel later vonden ze alle twee werk en hadden ze geen 

                                                                                                                                                                             

grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 9. 
387 Artikel 14, lid 3. 
388 Arrest Vatsouras en Koupatantze. 
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nood meer aan sociale bijstand. Beiden gingen in beroep bij de verwijzende rechter tegen deze 

stopzettingsbesluiten. De vraag rees of de werkzoekende uitkeringen aanzien moeten worden als 

sociale bijstand onder artikel 24, lid 2. 

 

156. Het HvJ stelde eerst en vooral vast dat de nationale rechter zal moeten nagaan of beide EU-

burgers niet meer voldeden aan het begrip "werknemer" en herhaalt hiervoor de rechtspraak omtrent 

de in aanmerking te nemen criteria.389 Wanneer de verwijzende rechter tot besluit komt dat ze als 

werknemer beschouwd moeten worden, dan zouden zij overeenkomstig artikel 7, lid 3, c) deze status 

gedurende zes maanden behouden hebben en onder de toepassing van artikel 24, lid 1 vallen. Hierdoor 

zouden beiden gedurende die zes maanden aanspraak kunnen maken op de uitkeringen. Anders 

oordelen zou een schending uitmaken van het beginsel van gelijke behandeling vervat in artikel 24, lid 

1.390  

 

157. Volgens artikel 24, lid 2 is een lidstaat niet verplicht om een recht op sociale bijstand toe te 

kennen aan onder meer werkzoekenden gedurende de langere periode waarin zij gerechtigd zijn er te 

verblijven. Tegelijkertijd stelt het HvJ dat ook werkzoekenden binnen de toepassing van artikel 45 

VWEU vallen, waardoor het beginsel van gelijke behandeling overeenkomstig artikel 45, lid 2 VWEU 

ook op hen van toepassing is. Dit houdt een gelijke behandeling in voor wat de werkgelegenheid, de 

beloning en de arbeidsvoorwaarden betreft. Aangezien artikel 45 VWEU van toepassing is op 

werkzoekenden, zal artikel 45, lid 2 VWEU moeten worden toegepast op hun situatie en zal een 

lidstaat dus aan de EU-burger met een andere nationaliteit een financiële uitkering die de toegang tot 

arbeid op de arbeidsmarkt van een lidstaat beoogt te vergemakkelijken moeten toekennen.391 Anders 

oordelen zou immers een discriminatie op grond van de nationaliteit uitmaken. De lidstaat is wel 

toegelaten om eerst na te gaan of de werkzoekende een reële band heeft met de arbeidsmarkt van die 

lidstaat.392 Daarnaast moeten zij ook de kenmerkende eigenschappen van de uitkering onderzoeken, 

rekening houdend met het doel en de toekenningsvoorwaarden.393 Wanneer de werkzoekende een reële 

band heeft opgebouwd met de arbeidsmarkt van een lidstaat en de financiële uitkering tot doel heeft de 

toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, dan zal deze uitkering niet beschouwd kunnen 

worden als "sociale bijstand". Hierdoor zal de afwijking van artikel 24, lid 2 niet van toepassing zijn. 

Artikel 24, lid 2 moet immers uitgelegd worden overeenkomstig artikel 45, lid 2 VWEU.394 

 

                                                        
389 Arrest Vatsouras en Koupatantze, § 26-30. 
390 Arrest Vatsouras en Koupatantze, § 31-32. 
391 Arrest Vatsouras en Koupatantze, § 36-37. 
392 Arrest Vatsouras en Koupatantze, § 38. 
393 Arrest Vatsouras en Koupatantze, § 39. 
394 Arrest Vatsouras en Koupatantze, § 45. 



 74 

158. Het HvJ gaat in deze zaak door middel van een uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 

45 VWEU tot de werkzoekenden, het concept "sociale bijstand" eng interpreteren zodanig dat 

financiële uitkeringen die tot doel hebben de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken uit het 

concept "sociale bijstand" gelicht worden. Hoewel artikel 24, lid 2 duidelijk stelt dat lidstaten niet 

verplicht zullen zijn om sociale bijstand te verlenen aan werkzoekers gedurende de eerste drie 

maanden van het verblijf of gedurende de langere periode waarin zij gerechtvaardigd zijn er te 

verblijven, zullen zij deze afwijking nog verstrengen door "sociale bijstand" eng te interpreteren op 

grond van het recht van vrij verkeer van werknemers. Het HvJ gaat dus een burgerschapsgerichte 

interpretatie voorrang verlenen.395 Dit evenwel zonder rekening te houden met de potentiële gevolgen 

voor de huidige economische toestand van lidstaten wat het groot aantal werkzoekenden betreft. 

Wanneer we echter naar het doel en de oorsprong van de Burgerschapsrichtlijn kijken, kan men mijns 

inziens een logische verklaring voor deze burgerschapsgerichte interpretatie vinden. Waar men 

oorspronkelijk alleen maar het vrij verkeer van werknemers had en men dit vrij verkeer doorheen de 

tijd steeds uitgebreid heeft, wilt men het vrij verkeer van personen door middel van de 

Burgerschapsrichtlijn niet alleen vereenvoudigen, maar des te relevanter in dit geval verstevigen.396 

Desalniettemin blijven lidstaten een beoordelingsmarge behouden om na te gaan of er een reële band 

is tussen de werkzoekende en de arbeidsmarkt. Het HvJ gaat echter niet verder in op wat de lidstaat 

moet doen wanneer er geen band is. Men zou kunnen afleiden uit het arrest Vatsouras en Koupatantze 

dat artikel 45 VWEU dan niet speelt, en artikel 24, lid 2 alsnog toepassing vindt. Lidstaten zullen dan 

niet verplicht zijn een uitkering toe te kennen, waardoor de dezelfde uitkering dan wel onder het 

concept "sociale bijstand" valt. Deze uitlegging zou dan ook tegenstrijdigheden met zich meebrengen 

waarbij eenzelfde uitkering de ene keer wel en de andere keer niet als sociale bijstand moet 

aanschouwd worden, afhankelijk van het al dan niet bestaan van een reële band met de arbeidsmarkt. 

 

1.2.1.2. Het arrest Brey: de automatische uitsluiting van socialebijstandsuitkeringen 

 

159. Niet alleen de Commissie, maar ook het HvJ is van oordeel dat rekening gehouden moet worden 

met de persoonlijke omstandigheden om iemand al dan niet uit te sluiten om een bepaalde 

socialebijstandsuitkering toe te kennen. Zo werd in de zaak Brey de compenserende toeslag waarop 

Oostenrijkse onderdanen met een laag pensioen het recht hebben, niet toegekend aan meneer Brey, 

aangezien hij volgens Oostenrijk niet over voldoende bestaansmiddelen beschikte om legaal in 

Oostenrijk te verblijven.397 De Oostenrijkse wetgeving verbond de toekenning van die compenserende 

toeslag immers aan het recht om meer dan drie maanden legaal in Oostenrijk te verblijven. Wanneer 

                                                        
395 E. FAHEY, "Interpretative legitimacy and the distinction between "social assistance" and "work-seekers' 
allowance": Comment on Vatsouras", European Law Review 2009, afl. 34, (933) 944. 
396 Burgerschapsrichtlijn, considerans, 3. 
397 Arrest Brey. 
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het conflict voor de nationale rechter verschijnt, stelt deze zich de vraag of de compenserende toeslag 

als sociale bijstand aanzien moet worden.  

 

160. Het HvJ is echter van mening dat er een andere vraag rijst, namelijk de vraag of een nationale 

regeling al dan niet in strijd is met de Burgerschapsrichtlijn wanneer deze uitsluit dat een uitkering aan 

een EU-burger toegekend wordt op voorwaarde dat hij het legaal verblijfsrecht van meer dan drie 

maanden uitoefent. Er moet dus nagegaan worden of een economisch inactieve EU-burger het recht 

heeft op een uitkering in de gastlidstaat en of hier voorwaarden aan verbonden mogen worden. De 

Burgerschapsrichtlijn legt de voorwaarde op dat de EU-burgers over voldoende middelen moeten 

beschikken voor een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden. Dit beoogt te voorkomen dat deze 

personen een onredelijke belasting voor het socialebijstandsstelsel van de gastlidstaat vormen. Het 

HvJ stelt dat dergelijke voorwaarde uitgaat van het idee dat de uitoefening van het verblijfsrecht van 

de EU-burgers ondergeschikt kan worden gemaakt aan de legitieme belangen van de lidstaten, in casu 

de bescherming van hun algemene middelen.398 Hieruit volgt dat de Burgerschapsrichtlijn de lidstaten 

toestaat om legitieme beperkingen op te leggen ten aanzien van EU-burgers die niet langer de status 

van werknemer of zelfstandige hebben wat de toekenning van sociale zekerheidsuitkeringen betreft, 

zodanig dat zij geen onredelijke last voor het socialebijstandsstelsel van die lidstaat vormen.399 Het 

begrip "socialebijstandsstelsel" moet bepaald worden aan de hand van de doelstelling dat inactieve 

EU-burger geen onredelijke belasting vormen en daarom moet het uitgelegd worden als "op alle van 

overheidswege ingevoerde bijstandsstelsels, ongeacht of het om het nationale, regionale of lokale 

niveau gaat, waarop een beroep wordt gedaan door een persoon die niet beschikt over inkomsten die 

volstaan om in zijn eigen onderhoud en dat van zijn gezin te voorzien en die daardoor tijdens zijn 

verblijf ten laste van de sociale bijstand van de gastlidstaat dreigt te komen waardoor het totale 

bedrag van de door deze staat toekenbare steun zou kunnen worden beïnvloed".400  

 

161. Zoals reeds aangehaald kan de compenserende toeslag beschouwd worden als een sociale 

bijstand, en aldus wordt geacht onder het socialebijstandsstelsel van de lidstaat te vallen. Het HvJ 

heeft reeds vastgesteld dat de compenserende toeslag beschouwd moet worden als "bijzondere 

prestatie (…), aangezien deze een aanvulling op het ouderdoms- of invaliditeitspensioen vormt, deze 

een maatregel van sociale bijstand vormt voor zover deze bij een ontoereikend pensioen de 

begunstigde een minimumlevensstandaard beoogt te waarborgen".401  Bovendien moet de toeslag 

aangemerkt worden als een "niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie", de bijdragen 

                                                        
398 Arrest Brey, § 55. 
399 Arrest Brey, § 57. 
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401 Arrest Brey, § 34. 
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van de verzekerden worden op geen enkel ogenblik voor de financiering gebruikt.402 Wanneer de 

economisch inactieve EU-burger aanspraak kan maken op dergelijke uitkering kan dit een aanwijzing 

zijn van het feit dat de EU-burger niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen 

dat hij een onredelijke belasting voor het socialebijstandsstelsel van de lidstaat vormt. 403 

Desalniettemin is dit een eventuele mogelijkheid. De lidstaten gaan namelijk de persoonlijke 

omstandigheden van de EU-burger in rekening moeten brengen, zodanig dat de belasting door de 

uitkering voor het nationale socialebijstandsstelsel in het geheel beoordeeld kan worden.404 Eerst en 

vooral mag er immers niet uit het oog verloren worden dat lidstaten toegelaten zijn om sociale 

uitkeringen te verlenen aan onderdanen van andere lidstaten, wanneer zij te weinig bestaansmiddelen 

hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 405  Bovendien mogen de lidstaten 

overeenkomstig artikel 8, lid 4 geen minimuminkomen bepalen zodanig dat zodra de EU-burgers 

onder de minimum grens gaan, de lidstaten er vanuit gaat dat de personen geen voldoende 

bestaansmiddelen hebben, zonder enige concrete beoordeling van de situatie.406 Tot slot merkt het HvJ 

op dat de voorwaarde van voldoende bestaansmiddelen strikt geïnterpreteerd moeten worden en dat de 

lidstaten maar hun beoordelingsmarge op zo'n wijze mogen uitoefenen dat de bepalingen van het vrij 

verkeer hun nuttig effect niet verliezen.407 

 

162. De Oostenrijkse regeling sluit een economisch inactieve EU-burger uit van de toekenning van een 

compenserende toeslag louter op grond van een verzoek tot uitkering en zonder de persoonlijke 

omstandigheden na te gaan en te beoordelen in welke mate de gevraagde uitkering een belasting vormt 

voor het gehele nationale socialebijstandsstelsel. Er is hier dan ook sprake van een automatische 

uitsluiting van de toekenning van deze sociale uitkering. Hierdoor wordt er door Oostenrijk geen 

mogelijkheid gegeven aan de bevoegde instanties om de persoonlijke gegevens na te gaan en zo tot 

een globale beoordeling van de situatie te komen.408 Net zoals de Commissie gaat het HvJ aangeven 

dat men enerzijds naar de duur en anderzijds naar het bedrag van de uitkering moet kijken. Om na te 

gaan of men ten laste is van het socialebijstandsstelsel zou het relevant kunnen zijn te bepalen welk 

percentage van de ontvangers van bedoelde uitkeringen in een andere lidstaat pensioengerechtigde 

EU-burgers zijn.409 

 

163. Er kan dus besloten worden dat lidstaten voorwaarden kunnen verbinden aan het recht op toegang 

tot de sociale bijstand van een gastland, maar hiertoe zeker niet verplicht zijn. Zo zal het recht op 
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406 Arrest Brey, § 68. 
407 Arrest Brey, § 70-71. 
408 Arrest Brey, § 76-77. 
409 Arrest Brey, § 78. 



 77 

toegang tot de sociale bijstand gekoppeld kunnen worden aan het voldoen van de voorwaarde om te 

beschikken over voldoende bestaansmiddelen. Het HvJ verbindt hier voorwaarden aan. Het mag 

immers niet leiden tot een automatische uitsluiting van de toegang tot de sociale bijstand van alle 

gevallen. De bevoegde nationale instanties zullen namelijk de persoonlijke omstandigheden moeten 

nagaan en de mate waarin de uitkering bijdraagt tot de belasting van het gehele nationale 

socialebijstandsstelsel. Lidstaten kunnen dus actie voeren tegen het 'sociaal toerisme' door middel van 

voorwaarden die verbonden zijn aan de toegang tot de sociale bijstand, maar deze moet binnen de 

perken van proportionaliteit blijven. 

 

1.2.2. Het vrij verkeer van studenten 

 

164. Bij studenten met de nationaliteit van één van de lidstaten (EU-studenten) wordt de vereiste van 

voldoende bestaansmiddelen echter gemilderd, zij moeten louter de zekerheid verschaffen dat zij over 

voldoende middelen beschikken aan de bevoegde nationale autoriteiten door middel van een 

verklaring of gelijkwaardig middel.410  De EU-studenten moeten wel ingeschreven zijn aan een 

particuliere of openbare instelling om er als hoofdbezigheid een studie te volgen. De studie kan ook 

een beroepsopleiding zijn.411 EU-studenten, die ook economisch inactieve EU-burgers zijn, zullen 

dankzij de mildering eenvoudiger een lang verblijfsrecht kunnen verkrijgen in een andere lidstaat, dan 

die waarvan zij de nationaliteit bezitten, om aldaar een studie aan te vangen.  

 

1.2.2.1. Het arrest L. N.: welke status moet toegekend worden? 

 

165. Het is echter een bekend fenomeen dat studenten tijdens hun studies ook beroepsactiviteiten 

uitoefenen. De vraag rijst dan of de EU-studenten beschouwd moeten worden als student of als 

werknemer overeenkomstig artikel 7, lid 1. In het arrest L. N. wordt het HvJ geconfronteerd met het 

probleem van de al dan niet werkende student.412 L. N. is een EU-burger die zijn recht van vrij verkeer 

heeft uitgeoefend en zich naar Denemarken begeven heeft, waar hij een paar dagen na zijn aankomst 

een voltijdse baan aangeboden kreeg. Voor zijn aankomst in Denemarken had L. N. reeds verzocht om 

toegelaten te worden tot een opleiding in Denemarken, welke hij ook startte en daarom om een 

studiefinanciering verzocht. Wegens de opleiding stopte hij zijn voltijdse betrekking en ving aan met 

een deeltijdse. In Denemarken heeft een student recht op studiefinanciering. Omdat hij een opleiding 

begonnen was in Denemarken en volgens de nationale autoriteiten naar Denemarken gekomen is met 

als doel een opleiding te volgen, verloor hij de status van werknemer en dus onmiddellijk ook het 

recht op de studiefinanciering. De verwijzende rechter gaat ervan uit dat dit de juiste redenering is 
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overeenkomstig artikel 24, lid 2, aangezien een lidstaat niet verplicht is te voorzien in het 

levensonderhoud in vorm van een studiebeurs of -lening aan andere personen dan aan werknemers, 

zelfstandigen, of zij die deze status behouden. 

 

166. Zoals het HvJ reeds in het arrest Commissie t. Oostenrijk bepaald had, moet de bepaling van 

artikel 24, lid 2 strikt geïnterpreteerd worden. 413  De afwijking van het beginsel van gelijke 

behandeling, zoals uit een letterlijke lezing van de bepaling volgt, is niet geldig voor personen die een 

duurzaam verblijfsrecht hebben verworven en evenmin voor werknemers of zelfstandigen of degenen 

die deze status behouden.414 Het feit dat men een student is onder artikel 7, lid 1, c) sluit echter niet uit 

dat men geen werknemer kan zijn.415 Of men al dan niet onder het statuut van een werknemer valt 

moet beoordeeld worden door de nationale rechter op grond van het geheel van objectieve factoren, 

zoals het bestaan van een gezagsverhouding waarbij arbeid verricht wordt tegen beloning, of er sprake 

is van reële en daadwerkelijke arbeid, de omvang van de arbeid,… en alle feitelijke omstandigheden 

die betrekking hebben op de aard van zowel de betrokken werkzaamheden als de betrokken 

arbeidsverhouding.416 Bovendien merkt het HvJ op dat het gedrag van de persoon voor en na de 

periode van tewerkstelling irrelevant is voor de vaststelling van de status van de werknemer, 

aangezien dit niets te maken heeft met de objectieve criteria.417 Wanneer L. N. volgens de nationale 

rechter de status van werknemer dient te krijgen, dan zal artikel 24, lid 1 van toepassing zijn en dan 

moet L. N. een studiefinanciering krijgen, anders zou hij gediscrimineerd worden op grond van zijn 

nationaliteit. Door de status van werknemer zal de uitzondering van artikel 24, lid 2 niet van 

toepassing zijn. 

 

167. Dit arrest heeft tot gevolg dat de status van een EU-burger een dynamisch gegeven is. Wanneer 

een EU-burger een lidstaat binnenkomt om aldaar een studie te volgen aan een particuliere of 

openbare instelling, dan kan deze in die lidstaat ook een beroepsactiviteit uitoefenen waardoor deze de 

status van werknemer krijgt. Hierdoor zal deze niet langer aan de vereisten gesteld in artikel 7, lid 1, c) 

voldoen, maar wordt deze een economisch actieve EU-burger en kan deze aanspraak maken op het 

verblijfsrecht overeenkomstig artikel 7, lid 1, a). Dit zal dan ook tot gevolg hebben dat de beperkingen 

van artikel 7, lid 4 niet van toepassing zullen zijn. 

 

 

 

 
                                                        
413 Arrest L. N., § 33. 
414 Arrest L. N., § 35. 
415 Arrest L. N., § 36. 
416 Arrest L. N., § 40-43. 
417 Arrest L. N., § 46. 
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1.2.2.2. Het arrest Bressol: een kwantiteitsbeperking 

 

168. Dit vrij verkeer is voor de studenten belangrijk aangezien het bijdraagt aan hun culturele en 

educatieve ontwikkeling en ontplooiing. Het vrij verkeer van studenten heeft tevens ook een negatieve 

kant. Het kan namelijk een impact hebben op het nationale onderwijssysteem, waartegen de lidstaten 

hun nationale systeem willen beschermen. Het zou namelijk een potentiële bedreiging kunnen zijn 

voor de financiering en kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor de toekomst van de economie van 

een lidstaat.418 In de rechtspraak zijn er voorbeelden te vinden waar de lidstaten hun nationale 

onderwijssysteem trachten te beschermen aan de hand van kwantiteitsbeperkingen of 

financieringsbeperkingen.  

 

169. Het arrest Bressol is een voorbeeld van de nationale beschermingsproblematiek.419 De Franse 

Gemeenschap had immers een decreet ingevoerd waarbij het aantal niet-verblijvende studenten 

beperkt werd tot een bepaalde drempel, hoewel er normaal gezien vrije toegang tot het onderwijs is. 

Wanneer deze drempel overschreden werd, werd een lotingsysteem toegepast om de toegelaten 

studenten aan te duiden. Wanneer deze zaak voor het Grondwettelijk Hof verscheen, had deze ernstige 

twijfels of dit voldeed aan het non-discriminatiebeginsel zoals die in het EU-recht is bepaald. Het HvJ 

bepaalt dat deze regeling die het aantal niet-verblijvende studenten die mogen inschrijven beperkt op 

grond van artikel 18 en 21 VWEU een schending van het non-discriminatiebeginsel uitmaakt, doch 

gerechtvaardigd kan worden met het oogpunt van de doelstelling van bescherming van de 

volksgezondheid.420 Het HvJ stelt vast dat deze situatie ook onder artikel 24 Burgerschapsrichtlijn zou 

kunnen vallen, maar te weinig feiten kent om zich daarover uit te spreken.421 Uit het decreet kan 

afgeleid worden dat EU-burgers die over een duurzaam verblijfsrecht beschikken geen problemen 

zullen ondervinden, aangezien zij beschouwd worden als verblijvende studenten en dus een vrije 

toegang hebben tot het onderwijssysteem. Voor EU-burgers die slechts een kort verblijf, een lang 

verblijf van minder dan zes maanden, of een lang verblijf van meer dan 6 maanden, maar minder dan 

drie jaar hebben, zonder een beroepsactiviteit uit te oefenen, zouden hier echter wel problemen kunnen 

rijzen.422  Wanneer de studenten van een andere lidstaat zich binnen één van deze opgesomde 

categorieën bevinden, dan zal de Burgerschapsrichtlijn van toepassing zijn, alsmede artikel 24, lid 1 

hetgeen een gelijke behandeling invoert voor de EU-burgers als de onderdanen van de eigen lidstaat. 

Hierdoor zal dit decreet dan ook een schending zijn van het beginsel van gelijke behandeling op grond 

                                                        
418 A. P. VAN DER MEI, "Bressol: vrij verkeer van studenten en de bescherming van nationale onderwijsstelsels", 
Nederlands Juristenblad 2010, afl. 33, (2122) 2124. 
419 Arrest Bressol en Chaverot. 
420 Arrest Bressol en Chaverot, § 82. 
421 Arrest Bressol en Chaverot, § 39. 
422 Decreet van 16 juni 2006 tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van 
het hoger onderwijs, BS 6 juli 2006, 34059. 
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van artikel 24, lid 1. De afwijkingen op dit beginsel van gelijke behandeling voorzien in artikel 24, lid 

2 zijn niet van toepassing op deze situatie. Daarom moet men mijns inziens nagaan of er objectieve 

overwegingen bestaan die deze schending van het beginsel van gelijke behandeling kunnen 

rechtvaardigen, zoals het HvJ ook gedaan heeft in het arrest Commissie t. Oostenrijk.423 Zoals het HvJ 

gesteld heeft, kan dergelijke schending eventueel gerechtvaardigd worden op grond van de 

doelstelling van bescherming van de volksgezondheid. Dit decreet moet dan geschikt zijn om de 

verwezenlijking van de gerechtvaardigde doelstelling te verzekeren en niet verder te gaan dan nodig is 

voor de verwezenlijking ervan, rekening houdend met het bestaan van de daadwerkelijke risico's voor 

de bescherming van de volksgezondheid, de (on)zekerheid en de omvang van de risico's, de 

geschiktheid van de regeling om de doelstelling te handhaven, en of er geen minder beperkende 

maatregelen kunnen worden getroffen.424 

 

1.2.2.3. Het arrest Commissie t. Oostenrijk: steun voor levensonderhoud eng geïnterpreteerd 

 

170. Artikel 24, lid 2 voorziet verder in een afwijking om te voorzien in het levensonderhoud van 

studenten. Een lidstaat zal niet verplicht zijn gedurende het lang verblijfsrecht steun voor de 

levensonderhoud voor studies in de vorm van studiebeurs of -lening toe te kennen aan andere personen 

dan werknemers, zelfstandigen, of personen die deze status behouden en hun familieleden. Achter 

deze bepaling gaat schuil dat, naast een zekere graad van financiële solidariteit ten aanzien van EU-

studenten, de verlening van financiële hulp aan EU-studenten geen onredelijke last mag vormen voor 

het gehele niveau van nationale bijstand.425 Mijns inziens schuilt hierachter ook het door iedereen 

bekende spreekwoord "voor wat, hoort wat". Werknemers, zelfstandigen of zij die de status van 

werknemer of zelfstandige behouden dragen bij of hebben bijgedragen in de economie van een 

lidstaat. Het zal dus sneller aanvaardbaar zijn voor de lidstaten deze categorie van EU-burgers gelijk te 

behandelen en hun dezelfde sociale voordelen toe te kennen als aan eigen onderdanen. Er doen zich 

dan ook heel wat zaken voor betreffende EU-studenten waar sprake is van directe, of indirecte 

discriminatie. 

 

171. Het arrest Commissie t. Oostenrijk is een voorbeeld van indirecte discriminatie.426 Sommige 

Länder in Oostenrijk voorzagen in een regeling waarbij EU-studenten hogere bedragen moesten 

betalen voor het openbaar vervoer dan eigen studenten, aangezien alleen eigen studenten die 

afkomstig waren uit gezinnen die recht hadden op kinderbijslag, een gereduceerd tarief mochten 

betalen. Er kon dus gesproken worden van een selectieve wijze van toekenning van gereduceerde 
                                                        
423 Arrest Europese Commissie t. Oostenrijk, § 52. 
424 Arrest Bressol en Chaverot, § 62-63. 
425 F. ROSSI DAL POZZO, Citizenship Rights and Freedom of Movement in the European Union, AH Alphen aan 
den Rijn, Kluwer Law International, 2013, 68. 
426 Arrest Europese Commissie t. Republiek Oostenrijk. 
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vervoertarieven voor studenten. Het HvJ gaat na of deze gereduceerde vervoertarieven binnen de 

afwijking voorzien in artikel 24, lid 2 vallen. Aangezien artikel 24, lid 2 een afwijking van de regel 

voorziet, moet deze bepaling strikt uitgelegd worden.427 Dit is immers een algemene interpretatieregel 

van het HvJ.428 Er is alleen maar voorzien voor een afwijking in artikel 24, lid 2 van het beginsel van 

gelijke behandeling in geval van een steun voor levensonderhoud voor studies "in de vorm van een 

studiebeurs of -lening".429 Hierdoor zal het gereduceerd tarief niet onder de afwijking vallen van het 

beginsel van gelijke behandeling overeenkomstig artikel 24, lid 2 aangezien dit tarief wel beschouwd 

kan worden als een steun voor levensonderhoud, maar niet als een steun voor levensonderhoud in de 

vorm van een studiebeurs of -lening. Aangezien dit onderscheid in behandeling niet binnen de 

toepassing van de afwijking van artikel 24, lid 2 valt en bovendien noch objectief gerechtvaardigd kan 

worden, zal het gereduceerd tarief een schending uitmaken van het beginsel van gelijke behandeling. 

 

1.2.2.4. De familieleden 

 

172. Hoewel het vrij verkeer van studenten aan belang toeneemt dankzij het alom bekende 'Erasmus 

fenomeen', voorziet de Burgerschapsrichtlijn onmiddellijk in een beperking welke familieleden van 

EU-studenten aanspraak kunnen maken op een verblijfsrecht. Normaal gezien kunnen familieleden 

van EU-burgers, ongeacht hun nationaliteit een lang verblijfsrecht verkrijgen. Het is een logisch 

gevolg dat de familieleden ook een verblijfsrecht kunnen afleiden van de EU-burgers aangezien de 

familieleden een zeer belangrijke rol spelen in de afschaffing van belemmeringen van het vrij verkeer 

van personen. De familieleden waar het hier over gaat, zijn de verschillende categorieën zoals 

opgesomd in de artikels 2, 2) en 3, lid 2. Bij EU-studenten is hier echter een uitzondering op gemaakt, 

namelijk de categorie familieleden vermeld in artikel 2, 2) is beperkt tot de echtgenoot, de 

geregistreerde partner, en de kinderen die ten laste komen. Onder artikel 3, lid 2 worden dan de 

rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn die ten laste komen van de EU-burger en die van zijn 

echtgenoot of geregistreerde partner vermeld.  

 

2. De administratieve formaliteiten 

 

173. Naast de meldingsplicht die kan ontstaan overeenkomstig artikel 5, lid 5, kan een lidstaat ook de 

verplichting opleggen aan EU-burgers om zich bij de bevoegde autoriteiten te laten inschrijven.430 

Men moet hiervoor echter wel een termijn van minstens drie maanden hebben. Deze termijn houdt 

verband met het onvoorwaardelijk korte verblijfsrecht, zodanig dat het verblijfsrecht niet alleen in 

                                                        
427 Arrest Europese Commissie t. Republiek Oostenrijk, § 54. 
428 Zie randnummer 17. 
429 Arrest Europese Commissie t. Republiek Oostenrijk, § 55. 
430 Artikel 8, lid 1. 
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theorie, maar ook de facto onvoorwaardelijk is. De bevoegde nationale autoriteiten moeten de EU-

burgers dan ook onmiddellijk voorzien van een verklaring van inschrijving. Het is dus niet langer 

vereist dat een EU-burger een verblijfskaart verzoekt.431 Ook het woord "onmiddellijk" speelt een 

belangrijke rol in de vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten zoals de EU-wetgever 

beoogde bij de opstelling van de Burgerschapsrichtlijn. De autoriteiten kunnen wel documenten ter 

staving van het voldoen aan de voorwaarden verlangen, maar alleen maar de documenten zoals die 

ook voorgeschreven zijn in de Burgerschapsrichtlijn. De Commissie is duidelijk dat deze lijst volledig 

is en er geen bijkomende documenten gevraagd mogen worden.432  

 

174. Zo zullen alle personen een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort moeten voorleggen. De 

andere documenten zijn afhankelijk van welke economische status de EU-burgers bezitten. Zo zullen 

de werknemers of zelfstandigen daarnaast ook nog een verklaring van indienstneming of 

tewerkstelling, dan wel een bewijs dat hij zelfstandige is moeten voorleggen.433  Zo zullen de 

economisch inactieve EU-burgers moeten bewijzen dat zij aan de voorwaarden zoals die gesteld zijn 

in artikel 7, lid 1, punten b) en c) voldoen.434 De EU-studenten moeten bovendien een bewijs van 

inschrijving indienen, maar slechts een verklaring afleggen van voldoende bestaansmiddelen zonder 

dat deze verklaring een specifiek bedrag mag vermelden.435  Er kunnen ook documenten voor 

familieleden verlangd worden, zoals onder meer een document ter staving van de verwantschap, van 

de duurzame relatie, van het ten laste zijn van de EU-burger,…436  

 

175. De administratieve formaliteiten voor familieleden met de nationaliteit van een derde land 

worden door de Burgerschapsrichtlijn afzonderlijk en strenger behandeld. 437  In plaats van een 

verklaring van inschrijving moeten de bevoegde nationale autoriteiten een verblijfskaart verstrekken. 

Derdelanders moeten zich dus niet laten registreren, maar moeten een verzoek tot verblijfskaart 

indienen. Ook zij moeten een termijn van drie maanden krijgen voor de indiening van een verzoek om 

een verblijfskaart. De lidstaten zijn echter niet verplicht om deze verblijfskaart onmiddellijk af te 

leveren, zij beschikken immers over een termijn van zes maanden vanaf de indiening van het verzoek 

om een verblijfskaart. Er wordt echter wel onmiddellijk een verklaring van indiening van een verzoek 

afgegeven. Ook hier zullen documenten verlangd worden. De Burgerschapsrichtlijn stelt immers: 

                                                        
431 F. ROSSI DAL POZZO, Citizenship Rights and Freedom of Movement in the European Union, AH Alphen aan 
den Rijn, Kluwer Law International, 2013, 64. 
432 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 8. 
433 Artikel 8, lid 3, eerste streepje. 
434 Artikel 8, lid 3, tweede streepje. 
435 Artikel 8, lid 3, derde streepje. 
436 Artikel 8, lid 5. 
437 Artikel 9. 
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"Voor de afgifte van de verblijfskaart verlangen de lidstaten overlegging van de volgende 

documenten". Hieruit leid ik af dat de mogelijkheid die voorzien was voor de lidstaten tot het 

verlangen van verschillende documenten voor een verklaring van inschrijving van EU-burgers en hun 

familieleden die ook de nationaliteit van één van de lidstaten hebben overeenkomstig artikel 8, leden 3 

en 5, omgevormd is tot een plicht voor de lidstaten om dergelijke documenten te verlangen. In de 

plaats van "kunnen de lidstaten verlangen" wordt louter gebruik gemaakt van "verlangen de lidstaten".  

 

176. Dit zorgt er natuurlijk wel voor dat de toekenning van een verblijfskaart aan een derdelander die 

familielid is van een EU-burger, geharmoniseerd wordt binnen de EU zodoende dat deze derdelanders 

aan dezelfde voorwaarden onderworpen zijn. Deze eenvormigheid mag echter niet overroepen 

worden, aangezien de Burgerschapsrichtlijn geen administratieve procedure voorschrijft die gevolgd 

moet worden bij de toekenning van een verblijfskaart. Een duidelijk voorbeeld hiervan wordt gegeven 

in het arrest Rahman, waar het HvJ bepaalt dat de wetgever zich in artikel 10 beperkt heeft tot het 

geven van een opsomming van de documenten die moeten worden overgelegd om een verblijfskaart te 

verkrijgen.438 Wanneer het zoals in casu gaat over familieleden overeenkomstig artikel 3, lid 2, a), dan 

schrijft artikel 10 voor dat de volgende documenten verlangd worden voor het verkrijgen van een 

verblijfskaart: "een door de bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong of herkomst afgegeven 

document waaruit blijkt dat zij ten laste zijn van de burger van de Unie". Aangezien de wetgever geen 

antwoord heeft gegeven op de vraag of aan een familielid van de EU-burger die dit document heeft 

afgegeven, de aflevering van de verblijfskaart geweigerd wordt op grond van het eindigen van de 

toestand van afhankelijkheid na de binnenkomst in de gastlidstaat, zal deze vraag niet binnen de 

werkingssfeer van de Burgerschapsrichtlijn vallen. De lidstaten kunnen dit met andere woorden zelf 

bepalen. Zoals reeds uitgelegd, moet de burgerschapsrichtlijn op zodanige wijze worden uitgelegd dat 

het een nuttige werking heeft.439 Deze uitlegging zal ook van toepassing zijn op de nuttige werking 

van de toekenning van een verblijfskaart.  

 

177. Wanneer deze verblijfskaart afgegeven is aan de derdelander, dan is deze geldig voor een periode 

van vijf jaar vanaf de datum van afgifte. Wanneer de EU-burger slechts een bepaalde voorgenomen 

periode in de gastlidstaat verblijft, dan zal ook de verblijfskaart slechts geldig zijn voor de 

voorgenomen periode, wanneer deze minder is dan vijf jaar. Deze geldigheidsduur zal niet beïnvloed 

worden door tijdelijke afwezigheden van niet meer dan zes maanden per jaar, door afwezigheden van 

langere duur voor de vervulling van militaire verplichtingen, door één afwezigheid van ten hoogste 

twaalf maanden om belangrijke redenen, noch door uitzending om werkzaamheden te verrichten in 

een andere lidstaat of een derde land.440 Er moet wel opgemerkt worden dat het HvJ ervan uitgaat dat 

                                                        
438 Arrest Rahman, § 42. 
439 Zie hieromtrent randnummer 16. 
440 Artikel 11, lid 2. 
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een geldige verblijfskaart geen rechten verleent. Dergelijk document is louter declaratief, waardoor 

hier geen rechten uit voortvloeien.441 Hoewel deze verblijfskaarten geen rechten doen ontstaan, zullen 

deze er wel voor zorgen dat de derdelanders vrijgesteld zijn van een inreisvisumverplichting.442 

 

3. Het behoud van het verblijfsrecht 

 

178. Wanneer EU-burgers en hun familieleden het verblijfsrecht overeenkomstig artikel 6 en 7 

verkregen hebben, dan zullen zij dit recht ook behouden. Het kort verblijfsrecht zal behouden blijven 

zolang de zij geen onredelijke belasting vormen voor het socialebijstandsstelsel van de gastlidstaat.443 

Om uit te maken of dit al dan niet van toepassing is, zullen de lidstaten overeenkomstig het arrest Brey 

zoals hierboven omschreven, de persoonlijke omstandigheden moeten nagaan.444 Het feit dat men 

beroep moet doen op de sociale bijstand van de gastlidstaat, betekent niet automatisch dat het een 

onredelijke belasting uitmaakt en het verblijfsrecht verliest.445 Het lang verblijfsrecht zal behouden 

blijven zolang zij blijven voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 7.446 De lidstaten zullen dit 

echter niet stelselmatig mogen verifiëren of aan deze voorwaarden voldaan is, maar alleen wanneer het 

specifieke geval zich daartoe leent.447 Ten aanzien van werknemers en zelfstandigen, of zij die de 

gastlidstaat zijn binnengekomen om werk te zoeken en kunnen aantonen dat zij nog altijd werk zoeken 

en een reële kans maken om tewerkgesteld te worden, voorziet de Burgerschapsrichtlijn een specifieke 

bescherming en verstrekt het de specifieke status van economisch actieve EU-burgers. Zij mogen 

immers in geen geval een besluit tot verwijdering tegengeworpen worden.448 Wanneer EU-burgers 

toch hun verblijfsrecht zouden verliezen en verwijderd worden van de gastlidstaat, dan zal dit niet 

mogen verbonden worden aan een verbod om het grondgebied binnen te komen.449 

 

179. Daarnaast voorziet de Burgerschapsrichtlijn ook in het behoud van het verblijfsrecht van de 

familieleden wanneer de EU-burger overlijdt of vertrekt, of in het geval van scheiding, ontbinding of 

nietigverklaring van het huwelijk of van beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Er zal wel 

een onderscheid gemaakt worden tussen familieleden die zelf onderdaan zijn van een lidstaat en de 

derdelanders.  

 

 

                                                        
441 Arrest O. en B., § 60. 
442 Artikel 5, lid 2. 
443 Artikel 14, lid 1. 
444 Arrest Brey, § 64. 
445 Artikel 14, lid 3. 
446 Artikel 14, lid 2, alinea 1. 
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3.1. Het vertrek uit de gastlidstaat of het overlijden 

 

180. Familieleden die onderdaan zijn van een lidstaat behouden het verblijfsrecht wanneer de EU-

burger overlijdt of de gastlidstaat vertrekt. Dit zal geen invloed hebben op het verblijfsrecht van de 

familieleden.450 Zolang zij het duurzaam verblijfsrecht nog niet verworven hebben, zullen zij moeten 

voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 7, lid 1.451 Voor familieleden die derdelanders zijn, zal 

de Burgerschapsrichtlijn strenger zijn. Hier zal het overlijden van de EU-burger niet leiden tot het 

verlies van het verblijfsrecht, slechts wanneer deze voor het overlijden minstens één jaar in de 

gastlidstaat gewoond heeft.452 Zolang zij het duurzaam verblijfsrecht nog niet verworven hebben, 

zullen zij bovendien ook moeten aantonen dat zij werknemer of zelfstandige zijn, ofwel dat zij voor 

zichzelf en hun familieleden over toereikende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij 

tijdens het verblijf ten laste komen van het socialebijstandsstelsel van de gastlidstaat, ofwel dat zij lid 

zijn van de reeds in de gastlidstaat gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden 

voldoet.453 Artikel 12, lid 3 voorziet in een uitzondering voor de kinderen die in de gastlidstaat 

verbleven en aldaar ingeschreven zijn aan een onderwijsinstelling. Zij behouden hun verblijfsrecht 

voor de duur van hun studie, ook al is de EU-burger overleden of vertrokken uit de gastlidstaat. 

 

3.2. In geval van scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of van 

beëindiging van het geregistreerd partnerschap 

 

181. Naast het behoud van het verblijfsrecht op grond van artikel 12, is er ook nog artikel 13. De titel 

van artikel 13 spreekt reeds uit de biecht. Er zal slechts sprake zijn van behoud van een verblijfsrecht 

in geval van beëindiging van het huwelijk of in geval van beëindiging van het geregistreerd 

partnerschap. Hierdoor zullen derdelanders die familielid zijn van een EU-burger op grond van een 

duurzame relatie geen aanspraak kunnen maken op het behoud van hun verblijfsrecht wanneer de 

duurzame relatie beëindigd wordt. Dit besliste het HvJ in de zaak Hadj Ahmed, waar mevrouw Hadj 

Ahmed geen gezinsbijslag van de Belgische instantie ontving voor haar kind nadat de relatie met haar 

Franse partner beëindigd werd.454 Aangezien zij geen echtgenote of geregistreerde partner van een 

EU-burger was, kon zij geen gebruik maken van artikel 13, lid 2 om het verblijfsrecht te behouden en 

alsnog gezinsbijslag te kunnen verkrijgen.455  
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182. Ook hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen familieleden die de nationaliteit van een 

lidstaat bezitten en familieleden die de nationaliteit van een derde land bezitten. Familieleden die de 

nationaliteit van een lidstaat bezitten, zullen geen invloed ondervinden van de stopzetting van de 

familieband. Zij behouden hun verblijfsrecht tot wanneer zij het duurzaam verblijfsrecht verkrijgen 

zolang zij voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 7, lid 1.456 Dit wil zeggen dat de EU-burgers 

het lang verblijfsrecht behouden wanneer zij in persoonlijke hoofde van dit recht genieten. Het behoud 

van het verblijfsrecht bij derdelanders is daarentegen strikter. Zij zullen slechts hun verblijfsrecht 

behouden indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap ten minste drie jaar heeft geduurd, 

waarvan één jaar in de gastlidstaat.457 Daarnaast zal het verblijfsrecht ook behouden blijven indien het 

ouderlijk gezag over de kinderen van de EU-burger toegewezen is bij overeenkomst of bij 

gerechtelijke beslissing aan de derdelander.458 En tot slot zal het verblijfsrecht ook behouden blijven 

indien bijzonder schrijnende situaties zulks rechtvaardigen, bijvoorbeeld bij huiselijk geweld ten 

aanzien van de derdelander, of indien het omgangsrecht in de gastlidstaat met een minderjarig kind bij 

overeenkomst of bij gerechtelijke beslissing toegewezen is aan de derdelander zolang dit nodig is.459 

Zolang de derdelanders geen duurzaam verblijfsrecht verworven hebben, zullen ook zij moeten 

aantonen dat ze werknemer of zelfstandige zijn, of dat zij voor zichzelf en hun familieleden over 

toereikende bestaansmiddelen beschikken, dat zij een ziektekostenverzekering hebben afgesloten, of 

dat zij lid zijn van de reeds in de gastlidstaat gevormde familie van een persoon die aan deze 

voorwaarden voldoet.460 

 

ONDERAFDELING 3: DUURZAAM VERBLIJFSRECHT 

 

183. Als derde categorie van verblijfsrecht voorziet de Burgerschapsrichtlijn in het duurzaam 

verblijfsrecht, ook wel het permanent verblijfsrecht genoemd. Dit is een heel nieuw aspect van het vrij 

verkeer van personen met als doel het Europese burgerschap te versterken. Het Europese burgerschap 

is immers een kernelement voor het bevorderen van de sociale samenhang, hetgeen een fundamentele 

doelstelling van de EU uitmaakt.461 Zo zal iedere EU-burger die gedurende een ononderbroken periode 

van vijf jaar legaal op het grondgebied van de gastlidstaat heeft verbleven een duurzaam verblijfsrecht 

verkrijgen. Dit geldt ook voor familieleden van de EU-burgers, ongeacht hun nationaliteit. 

Overeenkomstig artikel 16, lid 2 zullen deze familieleden een duurzaam verblijfsrecht hebben wanneer 

zij gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar legaal in de gastlidstaat bij de EU-burger 

gewoond hebben. Het HvJ bepaalt dat vooraleer een derdelander het duurzaam verblijfsrecht kan 
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verkrijgen, de EU-burger zelf eerst een duurzaam verblijfsrecht moet bekomen.462 Derdelanders die 

het verblijfsrecht behouden hebben op grond van de artikels 12, lid 2 en 13, lid 2 zullen ook het 

duurzaam verblijfsrecht verkrijgen wanneer zij voldaan hebben aan de voorwaarden gesteld in de 

artikels 12 en 13 na vijf jaar ononderbroken rechtmatig verblijf in de gastlidstaat. 

 

184. Het belangrijkste en opmerkelijkste onderscheid tussen het duurzaam verblijfsrecht en het lange 

verblijfsrecht is dat aan het duurzaam verblijfsrecht nauwelijks voorwaarden verbonden zijn. De 

verwerving van dit duurzaam verblijfsrecht is dus niet afhankelijk gesteld van de economische 

activiteit zoals wel het geval is in artikel 7, waardoor het onderscheid tussen de economisch actieve en 

inactieve EU-burgers zo goed als volledig opgeheven is.463 Men zal van dit recht kunnen genieten eens 

men aan het tijds- en legaliteitscriterium voldoet. Omtrent deze twee criteria is veel rechtspraak van 

het HvJ te vinden en zal dan ook uitvoerig besproken worden. Onmiddellijk hieraan verbonden zijn 

ook de administratieve formaliteiten beduidend soepeler. Wanneer EU-burgers de toekenning van het 

duurzaam verblijfsrecht verzoeken, moeten zij alleen maar de duur van het verblijf verifiëren. De 

lidstaten moeten dan zo snel mogelijk een document ter staving van het duurzaam verblijfsrecht 

verstrekken aan de verzoekende EU-burgers.464 Dit geldt ook voor de derdelanders die familielid zijn 

van de EU-burgers. Zij moeten een verblijfskaart aanvragen voor het verstrijken van de eerste 

verblijfskaart en de lidstaten verstrekken deze kaart ook aan personen die het duurzaam verblijfsrecht 

genieten. De kaart zal om de tien jaar automatisch hernieuwbaar zijn.465 

 

1. Het tijdscriterium 

 

185. Als eerste element schrijft artikel 16, lid 1 een "ononderbroken periode" van vijf jaar voor. 

Aangezien de Burgerschapsrichtlijn nu reeds iets meer dan 8 jaar in werking getreden is, zullen de 

nieuwe verzoeken tot het verkrijgen van het duurzaam verblijfsrecht betrekking hebben op perioden 

die na de inwerkingtreding van de Burgerschapsrichtlijn van start zijn gegaan. Voordien was het niet 

duidelijk of de periode dat een EU-burger in de gastlidstaat verbleef voor de inwerkingtreding van de 

Burgerschapsrichtlijn mee in rekening moesten worden gebracht voor de verkrijging van het duurzaam 

verblijfsrecht. In dit verband heeft het HvJ een uitspraak gedaan in de zaak Lassal.466 Deze zaak 

betreft mevrouw Lassal, een EU-burger met de Franse nationaliteit, die zich begeven heeft naar het 

Verenigd Koninkrijk en aldaar werkte of werk zocht. Zij verbleef daar van september 1999 tot februari 

                                                        
462 Arrest Alarape en Tijani, § 34. 
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2005. Daarna is zij voor tien maanden naar Frankrijk teruggekeerd om haar moeder te bezoeken. In 

december 2005 keerde zij dan terug naar het Verenigd Koninkrijk en zocht er terug werk. Wanneer zij 

in 2006 een aanvraag voor inkomstenssteun wegens haar zwangerschap indiende, werd deze haar 

geweigerd omdat zij geen recht van verblijf had in het Verenigd Koninkrijk. Deze zaak kwam 

uiteindelijk voor de Court of Appeal, dewelke een prejudiciële vraag verwees naar het HvJ. 

 

186. Het HvJ stelde vast dat de verkrijging van een recht van duurzaam verblijf op grond van een 

legaal verblijf op het grondgebied van de gastlidstaat gedurende een ononderbroken periode van vijf 

jaar niet voorkwam in de rechtsinstrumenten die bestonden voor de inwerkingtreding van de 

Burgerschapsrichtlijn. 467  Toch mag dit niet tot gevolg hebben dat alleen de perioden van 

ononderbroken legaal verblijf gedurende vijf jaar die hetzij op of na 30 april 2006 eindigden, hetzij na 

30 april 2006 aanvingen in aanmerking genomen worden voor de verkrijging van het duurzaam 

verblijfsrecht.468 Anders oordelen zou immers tot gevolg hebben dat het duurzaam verblijfsrecht maar 

ten vroegste vanaf 30 april 2011 toegekend kon worden, wat op zijn beurt leidt tot de ontneming van 

het nuttig effect van de Burgerschapsrichtlijn. Het doel is namelijk het recht van vrij verkeer te 

vergemakkelijken en te versterken.469 Aangezien het duurzaam verblijfsrecht pas is ingevoerd met de 

Burgerschapsrichtlijn zal dit ook tezelfdertijd tot gevolg hebben dat er geen terugwerkende kracht 

wordt verleend aan het duurzaam verblijfsrecht vervat in artikel 16, maar deze bepaling zal slechts van 

toepassing zijn op situaties die nog een actueel gevolg vertonen op het ogenblik van de omzetting van 

de Burgerschapsrichtlijn in nationaal recht.470 Hierdoor moeten de ononderbroken perioden van vijf 

jaar die voor de datum van omzetting van de Burgerschapsrichtlijn in het nationaal recht die 

overeenkomstig de voorafgaande EU-rechtsinstrumenten zijn, in aanmerking genomen worden voor 

de verkrijging van het duurzaam verblijfsrecht.471 

 

187. Wat echter nog steeds zijn relevantie bewaard heeft, is de vraag of perioden die een persoon in 

een lidstaat heeft verbleven van voor de toetreding tot de EU in aanmerking genomen moeten worden. 

Zo zit bijvoorbeeld de toetreding van Kroatië nog vers in het geheugen van eenieder. In het arrest 

Ziolkowski en Sjeza bespreekt het HvJ deze problematiek. 472 Beiden zijn Poolse onderdanen die zich 

begeven hebben naar Duitsland en aldaar een verblijfsvergunning hebben gekregen op grond van 

nationale wetgeving. Zij hebben daar van juli 1991 tot april 2006, respectievelijk van mei 1990 tot 

oktober 2005 verbleven. In 2005 hebben beiden een verlenging van hun verblijfsvergunningen 

aangevraagd op grond van het duurzaam verblijfsrecht, maar deze werd geweigerd. Polen is 
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toegetreden tot de EU op 1 mei 2004, waardoor de twee Poolse onderdanen een hele periode op het 

Duitse grondgebied hebben verbleven wanneer Polen nog geen lid was van de EU. Aangezien een 

toetredingsakte "berust op het algemene beginsel van de onmiddellijke en volledige toepasselijkheid" 

van het EU-recht op de toetredende staat, worden de bepalingen voor deze lidstaat rechtstreeks 

toepasselijk en dwingend vanaf de datum van toetreding.473 Hierdoor zullen de bepalingen van de 

Burgerschapsrichtlijn moeten worden toegepast op de actuele gevolgen van vroeger ontstane situaties, 

zoals het HvJ reeds bepaald had in het arrest Lassal.474 Bijgevolg zal het duurzaam verblijfsrecht 

kunnen worden toegepast op toekomstige en huidige gevolgen van situaties die zich voor de toetreding 

van Polen hebben voorgedaan, wanneer de betrokkene kan aantonen dat hij tijdens de periode van 

voor de toetreding voldeed aan de voorwaarden die verbonden zijn aan het verblijfsrecht voor meer 

dan drie maanden.475 Deze rechtspraak werd door het HvJ enkele maanden nadien herhaald en bepaalt 

zonder meer dat "ook de perioden van verblijf van een burger van een derde land in een lidstaat voor 

de toetreding van dit derde land tot de Unie, (…), moeten worden meegerekend met het oog op de 

verkrijging van het duurzame verblijfsrecht in de zin van artikel 16, lid 1 voor zover die perioden in 

overeenstemming met de voorwaarden van artikel 7, lid 1, ervan zijn vervuld".476 De ononderbroken 

periode van vijf jaar kan dus reeds beginnen lopen voor de inwerkingtreding van de 

Burgerschapsrichtlijn, maar relevanter reeds voor de toetreding van een staat tot de EU, wanneer de 

situatie nog actuele gevolgen heeft en tijdens deze periode de voorwaarden van het lang verblijfsrecht 

vervuld zijn.  

 

188. De periode van vijf jaar moet daarnaast ook ononderbroken zijn. Bepaalde perioden van 

afwezigheid zullen dit ononderbroken karakter niet beïnvloeden. De Burgerschapsrichtlijn stelt 

immers dat de periode nog steeds ononderbroken zal zijn wanneer de EU-burger ofwel tijdelijk 

afwezig is in de gastlidstaat voor een periode die niet meer dan zes maanden per jaar bedraagt, ofwel 

afwezig is voor een langere periode voor de vervulling van militaire verplichtingen, ofwel één keer 

afwezig is voor een periode van ten hoogste twaalf achtereenvolgende maanden om belangrijke 

redenen zoals zwangerschap en bevalling, ernstige ziekte, studie of beroepsopleiding,… ofwel afwezig 

is door uitzending om werkzaamheden te verrichten in een andere lidstaat of een derde land.477 De EU-

burgers kunnen het ononderbroken karakter aantonen met alle in de gastlidstaat gebruikelijke 

bewijsmiddelen.478  
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474 Arresten Ziolkowski, § 58 en Lassal, § 38. 
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189. De Burgerschapsrichtlijn voorziet in artikel 17 een uitzondering wat deze termijn van vijf jaar 

betreft voor bepaalde categorieën van personen die hun werkzaamheid in de gastlidstaat gestaakt 

hebben en hun familieleden. Zo zal de werknemer of de zelfstandige die de pensioensleeftijd bereikt 

heeft, of die de werkzaamheid staakt ten gevolge van vervroegde uittreding na minstens twaalf 

maanden daar werkzaam te zijn geweest of ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid, of die 

meer dan drie jaar ononderbroken werkzaam is geweest en heeft verbleven en vervolgens in een 

andere lidstaat gaat werken, maar nog steeds zijn verblijfplaats daar houdt, het duurzaam verblijfsrecht 

verwerven op het ogenblik dat zij de werkzaamheden gestaakt hebben.  

 

190. Wanneer men reeds het duurzaam verblijfsrecht geniet, dan zal men dit alleen maar kunnen 

verliezen wanneer men meer dan twee achtereenvolgende jaren afwezig is in de gastlidstaat.479 De 

achterliggende reden voor deze termijn is dat na dergelijke afwezigheid de band met de gastlidstaat 

vervaagd is.480 Nu vaststaat dat de periode voor de inwerkingtreding van de Burgerschapsrichtlijn 

meetelt voor het verkrijgen van een duurzaam verblijfsrecht overeenkomstig artikel 16, lid 1, zal 

rekening gehouden worden met artikel 16, lid 4.481 Wanneer de betrokkene reeds een duurzaam 

verblijf van vijf ononderbroken jaren heeft uitgeoefend en de betrokkene vervolgens minder dan twee 

achtereenvolgende jaren afwezig is voor de inwerkingtreding van de Burgerschapsrichtlijn, dan zal 

deze het duurzaam verblijfsrecht kunnen krijgen.482  

 

2. Legaal verblijf 

 

191. Het tweede element waarmee de lidstaat rekening mag houden voor de verlening van een 

duurzaam verblijfsrecht is het legaal verblijf. Men moet immers niet alleen voor een ononderbroken 

periode van vijf jaar in de gastlidstaat hebben verbleven, dit verblijf moet ook legaal zijn. De 

Burgerschapsrichtlijn geeft in tegenstelling tot het begrip "ononderbroken" geen uitleg over de 

betekenis, noch verwijst het naar de lidstaten om dit begrip uit te leggen. Hieruit kan afgeleid worden 

dat het een autonoom Unierechtelijke uitlegging veronderstelt.483  Het eerste arrest dat het HvJ 

hieromtrent velt, is het arrest Dias.484 In deze zaak moet het HvJ zich uitspreken omtrent het begrip 

"legaal" in de context van perioden van voor de inwerkingtreding van de Burgerschapsrichtlijn. Het 

arrest Lassal had deze problematiek kort aangeraakt zonder er al te diep over uit te wijden. Zo zullen 

enkel perioden van ononderbroken verblijf van vijf jaar in aanmerking komen voor de verkrijging van 
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het duurzame verblijfsrecht wanneer vervuld is aan de voorgaande EU-rechtsinstrumenten.485 Het HvJ 

verklaarde later de woorden "voorafgaande rechtsinstrumenten van de Unie", deze hebben betrekking 

op de instrumenten die door de Burgerschapsrichtlijn gecodificeerd, gewijzigd en ingetrokken zijn en 

niet op instrumenten waarop de Burgerschapsrichtlijn geen invloed heeft.486 In casu betreft het richtlijn 

nr. 68/360 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de 

werknemers op grond waarvan Mevrouw Dias een verblijfskaart had verkregen. Er moet vervolgens 

volgens het HvJ nagegaan worden of deze verblijfskaart louter declaratief is, dan wel rechten doet 

ontstaan. 487  Zoals het HvJ reeds beslist heeft zijn verblijfskaarten louter declaratief. 488  Een 

verblijfskaart moet beschouwd worden als een vaststelling van de individuele positie van een EU-

burger.489 Wanneer een verzoek tot verkrijging van het duurzaam verblijfsrecht alleen maar gebaseerd 

is op een louter declaratoire verblijfskaart, zal dit tot gevolg hebben dat deze perioden niet als legaal 

vervuld beschouwd kunnen worden.490 

 

192. Waar het arrest Lassal een aanrakingspunt had met het concept "legaal" voor perioden waar men 

zich reeds in een Europese context bevond, heeft het arrest Ziolkowski en Sjeza betrekking op 

perioden waar louter sprake is van een nationale context, aangezien Polen pas in mei 2004 tot de EU is 

toegetreden. Aangezien het verblijfsrecht dan gebaseerd is op nationaal recht zal men moeten voldoen 

aan de voorwaarden zoals die gesteld zijn in artikel 7, lid 1 voor de perioden van voor de toetreding. 

Dit kan niet alleen afgeleid worden uit de doeleinden van de Burgerschapsrichtlijn, maar ook de 

algemene context.491 Het duurzaam verblijfsrecht is immers de laatste stap van het progressief stelsel 

dat door de Burgerschapsrichtlijn is ingevoerd.492 Eerst voorziet de Burgerschapsrichtlijn in het kort 

verblijf waarbij het de voorwaarden beperkt tot het bezitten van een geldige identiteitskaart of 

paspoort en behouden zal blijven zolang de persoon geen onredelijke belasting van het 

socialebijstandsstelsel wordt.493 Vervolgens voorziet de Burgerschapsrichtlijn in het lang verblijfsrecht 

waarvoor heel wat voorwaarden vervuld moeten zijn afhankelijk van de economische status van 

personen. Dit zal behouden blijven zolang de voorwaarden vervuld blijven. 494  Eens men dan 

gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar legaal in een lidstaat verbleven heeft, dan mogen 

er geen voorwaarden meer aan verbonden worden.495 Bovendien verwijst de Burgerschapsrichtlijn 

naar de bijzondere aard van het duurzaam verblijfsrecht: "Het recht van een duurzaam verblijf voor 
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burger van de Unie die ervoor gekozen hebben zich in een andere lidstaat blijvend te vestigen, zou het 

gevoel van Unieburgerschap versterken en is een kernelement voor het bevorderen van de sociale 

samenhang, zijnde een fundamentele doelstelling van de Unie. Daarom moet worden voorzien in een 

duurzaam verblijfsrecht voor alle burgers van de Unie en hun familieleden die in overeenstemming 

met de voorwaarden van deze richtlijn gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar in de 

gastlidstaat verblijf hebben gehad en niet onderworpen zijn geweest aan een 

verwijderingsmaatregel."496 Wanneer een EU-burger alleen maar op grond van het nationale recht 

heeft verbleven gedurende een periode van vijf jaar in de gastlidstaat zonder aan de voorwaarden van 

artikel 7, lid 1 te voldoen, dan zal de EU-burger zich niet op die periode kunnen beroepen om het 

duurzaam verblijfsrecht te verkrijgen.  

 

193. Dit werd vervolgens bevestigd in het arrest Alarape en Tijani, en toegepast op de situatie van 

derdelanders die familielid zijn van een EU-burger.497 De zaak betreft twee derdelanders met de 

Nigeriaanse nationaliteit die in het Verenigd Koninkrijk een verblijfsrecht hebben verkregen als 

echtgenote en als bloedverwant in neergaande lijn beneden de leeftijd van 21 jaar. Wanneer zij een 

aanvraag tot duurzaam verblijf ingediend hebben, weigert de Secretary of State dit verzoek. Naar 

aanleiding van deze zaak herhaalt het HvJ zijn rechtspraak en breidt het verder uit. Een EU-burger 

moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1 tijdens de periode van vijf jaar om aanspraak te 

kunnen maken op het duurzaam verblijfsrecht. Het louter vervullen van de nationale voorwaarden 

tijdens deze periode is niet voldoende.498 Wanneer dit dan toegepast wordt op derdelanders, dan zullen 

zij moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 7, lid 2 om aanspraak te kunnen maken op 

het duurzaam verblijfsrecht.499 

 

194. Het begrip "legaal" heeft niet alleen betrekking op de voorwaarden die vervuld moeten zijn 

vooraleer men een duurzaam verblijfsrecht verkrijgt, maar ook op de letterlijke betekenis van het 

woord. Zo zal een periode die in de gevangenis in de gastlidstaat doorgebracht werd, niet mee in 

rekening worden gebracht voor de verkrijging van het duurzaam verblijf. Bovendien zal de periode 

zijn ononderbroken karakter verliezen wegens de doorbrenging van een periode in de gevangenis. In 

de zaak Onuekwere is er sprake van een derdelander afkomstig van Nigeria die getrouwd is met een 

EU-burger met de Ierse nationaliteit. 500  Sinds september 2005 heeft meneer Onuekwere een 

verblijfsvergunning voor een periode van vijf jaar. Gedurende zijn verblijf is hij verschillende malen 

veroordeeld geweest en heeft hij in totaal drie jaar en drie maanden in de gevangenis doorgebracht. 

Wanneer meneer Onuekwere een verzoek tot duurzaam verblijf indient, wordt deze hem geweigerd, 
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ook al heeft zijn echtgenote het duurzaam verblijfsrecht verkregen. De zaak verschijnt voor de Upper 

Tribunal waar de vraag rijst of de periode die in een gevangenis doorgebracht wordt al dan niet in 

bepaalde omstandigheden als legaal beschouwd kan worden en wanneer dit niet legaal is, of de 

verblijfsperioden van voor en na de gevangenschap bij elkaar opgeteld mogen worden om alsnog de 

vijfjarige termijn te bereiken.  

 

195. Ook hier bouwt het HvJ verder op voorgaande rechtspraak. Derdelanders kunnen slechts 

aanspraak maken op een duurzaam verblijfsrecht wanneer de EU-burger waarvan hij familielid is, ten 

eerste, zelf het duurzaam verblijfsrecht kan krijgen, en wanneer de derdelander, ten tweede, tijdens de 

vijfjarige termijn bij de EU-burger heeft gewoond.501 Dit brengt met zich mee dat de derdelander 

tijdens de vijfjarige periode dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 7, lid 2.502 Tot hier 

ging de rechtspraak van het HvJ in het arrest Alarape en Tijani. Het HvJ gaat verder door te stellen dat 

een derdelander toch geen duurzaam verblijfsrecht zal verkrijgen ook al voldoet hij aan de 

voorwaarden gesteld in artikel 7, lid 2, indien de derdelander een bepaalde periode in de gevangenis 

heeft doorgebracht. Hiervoor gaat het HvJ eerst verwijzen naar de letterlijke bewoording van de tekst. 

De derdelanders moeten immers "bij" de EU-burger hebben gewoond. 503 Vervolgens gaat het HvJ 

verwijzen naar het doel van het duurzaam verblijfsrecht. Dit laatste heeft namelijk de bevordering van 

de sociale samenhang tot doel en als zodanig de integratie van de EU-burger in de gastlidstaat 

beoogd.504 Deze integratie kan niet nagestreefd worden gedurende de perioden dat de derdelander zich 

in de gevangenis bevindt. Bovendien is het duidelijk dat de derdelander door een strafrechtelijke 

veroordeling de vaste waarden van de gastlidstaat zoals die zijn beschermd door het strafrecht niet 

eerbiedigt.505 Aangezien ook het ononderbroken karakter betrekking heeft op de integratiedoelstelling, 

zal de periode waarin de derdelander bij de EU-burger gewoond heeft zijn ononderbroken karakter 

verliezen op basis van een gevangenisstraf.506 

 

196. Deze redenering kan mijns inziens ook doorgetrokken worden naar de vereiste van legaal verblijf 

door de EU-burger om het duurzaam verblijfsrecht te verkrijgen. De integratiedoelstelling is ook terug 

te vinden in artikel 16, lid 1 en punt 17 van de considerans. Wanneer EU-burgers zich dan tijdens de 

periode van vijf jaar in de gevangenis bevinden in de gastlidstaat, dan zal deze periode doorbroken 

worden en niet als legaal verblijf beschouwd kunnen worden. 

 

 

                                                        
501 Arrest Onuekwere, § 18. 
502 Arrest Onuekwere, § 19. 
503 Arrest Onuekwere, § 23. 
504 Arrest Onuekwere, § 24. 
505 Arrest Onuekwere, § 25-26. 
506 Arrest Onuekwere, § 31. 
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ONDERAFDELING 4: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 

 

197. Hoewel de Burgerschapsrichtlijn een duidelijke onderverdeling maakt tussen de drie soorten 

verblijfsrechten waarop aanspraak kan gemaakt worden, voorziet de Burgerschapsrichtlijn wel in 

overkoepelende bepalingen. Aangezien hier bijna geen relevante rechtspraak over te vinden is, leid ik 

af dat dit hoofdstuk van de Burgerschapsrichtlijn weinig of geen problemen doet rijzen. Daarom zal ik 

het hier beperken tot een samenvatting van de bepalingen.  

 

198. De bepalingen van artikel 22 tot en met 26 zijn voornamelijk een uitdrukking van het doel van de 

Burgerschapsrichtlijn. Zij trachten immers het verblijfsrecht te vereenvoudigen of te versterken. Zo 

bepaalt artikel 22 dat het verblijfsrecht van toepassing is op het gehele grondgebied van de 

gastlidstaat, zonder dat de lidstaten andere beperkingen mogen opleggen, dan de beperkingen die 

gelden voor de eigen onderdanen.507 Deze verblijfsrechten zullen daarenboven met zich meebrengen 

dat familieleden van de EU-burger het recht hebben om in de gastlidstaat een activiteit als werknemer 

of zelfstandige uit te oefenen.508 Deze verblijfsrechten zullen ook het beginsel van gelijke behandeling 

tewerkstellen vervat in artikel 24. Zoals reeds besproken moeten de lidstaten de EU-burgers en hun 

familieleden op dezelfde manier behandelen als de onderdanen van de gastlidstaat. Ook de 

afwijkingen van dit principe werden reeds uitvoerig besproken in vorige onderafdeling. Lidstaten 

mogen verder ook controles uitvoeren ten aanzien van EU-burgers, maar dan moeten deze controles 

ook voorzien ten aanzien van de eigen onderdanen.509 

 

ONDERAFDELING 5: CONCLUSIE 

 

199. Het uitreis- en inreisrecht is de kern van het vrij verkeer. De uitoefening van alle andere 

verblijfsrechten vervat in de Burgerschapsrichtlijn valt of staat door middel van dit recht. De 

Burgerschapsrichtlijn is omtrent dit uitreis- en inreisrecht zeer duidelijk en dit vertaalt zich ook in het 

minimale aantal arresten van het HvJ. Hetzelfde geldt voor het korte verblijfsrecht. Dit lage aantal 

arresten kan ook verantwoord worden met het feit dat deze rechten weinig of niets de nationale 

rechtsorde van de lidstaten beïnvloeden. Bovendien wordt het korte verblijf vaak uitgeoefend door 

toeristen of werknemers en zelfstandigen. Lidstaten ontvangen deze categorieën van EU-burgers met 

open armen, gezien zij bijdragen in de nationale economische ontwikkeling, vaak zonder enige last te 

vormen als gevolg van de korte duur van het verblijfsrecht.  

 

                                                        
507 Artikel 22. 
508 Artikel 23. 
509 Artikel 26. 
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200. Wanneer we dit vergelijken met het lang verblijfsrecht, merk ik op dat de lidstaten hier meer 

weigerachtig tegenover staan, aangezien ook economisch inactieve EU-burgers dit recht krijgen, 

wanneer zij aan de voorwaarden voldoen. De kans is groter dat deze EU-burgers een financiële last 

vormen voor de gastlidstaat, waartegen zij hun nationale markt wensen te beschermen. Het aantal 

arresten neemt dan ook exponentieel toe. De EU-wetgever zag dit probleem reeds bij het opstellen van 

de Burgerschapsrichtlijn in, waardoor de voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van het 

verblijfsrecht afhangen van de economische status van de EU-burgers. Werknemers, zelfstandigen, of 

zij die deze status behouden hebben een 'onvoorwaardelijk' lang verblijfsrecht. Economisch inactieve 

EU-burgers moeten voldoen aan de zwaarste voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een lang 

verblijfsrecht. Een tussencategorie zijn de EU-studenten. In het arrest L. N. heeft het HvJ beslist dat de 

status van een EU-burger een dynamisch gegeven is en dan ook kan veranderen tijdens het verblijf in 

de gastlidstaat. Wanneer een EU-student tevens een werknemer wordt, dan zal hij niet meer moeten 

voldoen aan de voorwaarden verbonden aan het statuut van een EU-student. Naar mijn mening kan dit 

dan ook naar analogie toegepast worden op een economisch inactieve EU-burger die tijdens het lang 

verblijf een werknemer wordt. Dan zal deze het 'onvoorwaardelijke' verblijfsrecht verkrijgen en 

moeten de voorwaarden niet meer voldaan worden. 

 

201. Tot slot voorziet de Burgerschapsrichtlijn in het duurzaam verblijfsrecht. Dit kan gezien worden 

als een ultieme inmenging van EU-burgers in de nationale orde van de gastlidstaat. Toch trekt noch de 

Burgerschapsrichtlijn, noch het HvJ zich daarvan iets aan. Eens de EU-burgers en hun familieleden 

zich gedurende vijf jaar ononderbroken en legaal in de gastlidstaat verbleven hebben, verkrijgen zij 

automatisch een duurzaam verblijfsrecht. Hier worden dus verder geen voorwaarden aan verbonden. 

Dit is gebaseerd op de integratie van de EU-burger en zijn familieleden in de gastlidstaat. Na een 

vijfjarig verblijf in de gastlidstaat zou een EU-burger normaal voldoende tijd gehad moeten hebben 

om zich te integreren. Dit is immers ook het ultieme doel van de invoering van het duurzaam 

verblijfsrecht. Op zich zijn de bepalingen met betrekking tot het duurzaam verblijfsrecht duidelijk. Er 

is echter wel een lacune waarover overvloedig geschreven is. De Burgerschapsrichtlijn bepaalt immers 

niet of perioden van voor de inwerkingtreding van de Burgerschapsrichtlijn en perioden van voor de 

toetreding van staten tot de EU meegeteld mogen worden. Ook is het onduidelijk hoe het begrip 

"legaal" geïnterpreteerd moet worden tijdens deze perioden. Zoals hierboven omschreven vult de 

rechtspraak van het HvJ deze lacune op. 
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HOOFDSTUK 6:  
DE OVERBLIJVENDE BEOORDELINGSMARGE VAN 

LIDSTATEN 
 

 

AFDELING 1: Beperkingen van het inreisrecht en het verblijfsrecht 
 

202. Al deze rechten zijn echter niet absoluut. Het primair vrij verkeer van personen kan ingeperkt 

worden door de bepalingen ter uitvoering van het vrij verkeer.510 De Burgerschapsrichtlijn gaat dan 

ook het vrij verkeer niet alleen vereenvoudigen en verstevigen, maar gaat de lidstaten ook de 

mogelijkheid geven om dit vrij verkeer te beperken. De Burgerschapsrichtlijn gaat hierdoor richtlijn 

nr. 64/221 vervangen,511 maar gaat tegelijkertijd heel wat innovaties introduceren.512 Hoofdstuk VI 

van de Burgerschapsrichtlijn geeft de lidstaten de mogelijkheid EU-burgers en hun familieleden de 

toegang te ontzeggen of het land uit te zetten, maar koppelt hieraan duidelijke materiële en 

procedurele waarborgen. De Burgerschapsrichtlijn tracht hiermee de belangen van zowel de lidstaten 

als die van de EU-burgers in evenwicht te houden. Het geeft lidstaten de mogelijkheid het vrij verkeer 

te beperken, maar beschermt de EU-burgers en hun familieleden tegelijkertijd tegen onredelijke, 

systematische,… beperkingen. Zo zal het vrij verkeer van personen enkel beperkt kunnen worden op 

grond van hogere belangen, zodanig dat de beperkingen geldig gerechtvaardigd kunnen worden.513 Als 

hogere belangen wordt enkel de bescherming van de openbare orde, openbare veiligheid of 

volksgezondheid aangemerkt. Deze redenen mogen niet voor economische doeleinden worden 

aangevoerd.514  

 

203. Artikel 27, lid 1 blijft daarbij heel ruim. De beperkingen zijn immers in verband met het vrij 

verkeer en verblijf van de EU-burgers en hun familieleden. Dit houdt in dat beperkingen die verband 

houden met elk onderdeel van het vrij verkeer van personen, zowel het uitreis- en inreisrecht, als de 

verschillende soorten verblijfsrecht, moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld in de 

Burgerschapsrichtlijn. Een voorbeeld van dit ruime toepassingsgebied kan geschetst worden aan de 

                                                        
510 Artikel 21, lid 1 VWEU. 
511 Richtlijn 64/221/EEG van de Raad van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemdelingen 
geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde 
van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid, P.B. P. 56/7 van 4 april 1964. 
512 M. CONDINANZI, A. LANG en B. NASCIMBENE, Citizenship of the Union and freedom of movement of persons, 
Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, 97. 
513 I. GOVAERE, "De Lissabon internemarktdoelstellingen en de 'horizontale' Burger- en Dienstenrichtlijnen: 
implicaties voor de Belgische rechtsorde" in I. GOVAERE (ed.), Europees Recht: Moderne interne markt voor de 
praktijkjurist, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2012, (3) 28. 
514 Artikel 27, lid 1. 
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hand van het arrest Jipa. Meneer Jipa is een EU-burger met de Roemeense nationaliteit die zich naar 

België begeven had, maar wegens illegaal verblijf naar Roemenië werd uitgezet. Hierdoor kreeg 

meneer Jipa overeenkomstig het Roemeense recht een verbod om gedurende een periode van drie jaar 

naar België te reizen. De vraag rees in casu of artikel 27 ook van toepassing is op een verbod van het 

uitreisrecht van een EU-burger. Het HvJ beklemtoont dat het vrij verkeer van personen het recht 

inhoudt om in een andere lidstaat dan hun lidstaat van herkomst binnen te reizen als het recht om de 

lidstaat van herkomst te verlaten. Anders oordelen zou tot gevolg hebben dat een lidstaat eigen 

onderdanen kan verbieden het grondgebied te verlaten zonder geldige rechtvaardiging.515 

 

ONDERAFDELING 1: REDENEN VAN OPENBARE ORDE, OPENBARE VEILIGHEID EN 

VOLKSGEZONDHEID 

 

204. Lidstaten kunnen het vrij verkeer dus beperken om redenen van openbare orde, openbare 

veiligheid en volksgezondheid. Deze laatste reden brengt weinig problemen met zich mee en geniet 

van weinig aandacht, nu artikel 29 expliciet vermeldt welke ziekten onder het begrip 

"volksgezondheid" vallen.516 Zo zullen enkel de potentieel epidemische ziekten zoals die gedefinieerd 

zijn in de relevante instrumenten van de Wereldgezondheidsorganisatie, andere infectieziekten of 

besmettelijke parasitaire ziekten een beperking van het vrij verkeer inhouden, op voorwaarde dat de 

gastlidstaat beschermende maatregelen treft voor eigen onderdanen. Deze ziekten kunnen aanleiding 

geven tot beperkingen wanneer deze zich voordoen binnen de drie maanden na aankomst. Eens het 

lang verblijfsrecht voor meer dan drie maanden verworven wordt, kan de reden van volksgezondheid 

geen aanleiding meer geven tot een beperking van het vrij verkeer. Lidstaten kunnen binnen deze 

termijn van drie maanden een onderzoek verzoeken tot de vaststelling dat de EU-burgers of hun 

familieleden niet lijden aan één van de genoemde ziekten. Dergelijk onderzoek is slechts 

gerechtvaardigd wanneer er ernstige aanwijzingen zijn en wanneer zij geen systematisch karakter 

vertonen. 517  Hierdoor is een medisch onderzoek alleen maar toegelaten in de uitzonderlijke 

omstandigheden waarin ernstige aanwijzingen zijn dat een persoon aan één van de ziekten lijdt.518 

 

205. Omtrent openbare orde en openbare veiligheid bestaat meer commotie. De Burgerschapsrichtlijn 

voert onmiddellijk een aantal voorwaarden in die van toepassing zijn op elke maatregel die getroffen 

is om redenen van openbare orde of openbare veiligheid.519 Hoe men deze begrippen moet verstaan, is 

                                                        
515 Arrest Jipa, § 18. 
516 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 256. 
517 Artikel 29, lid 3.  
518 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 280. 
519 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
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echter niet duidelijk. De Commissie definieert "openbare veiligheid" als volgt: "de interne als externe 

veiligheid, in de zin van het behoud van de integriteit van het grondgebied van een lidstaat en zijn 

instellingen". Onder het begrip "openbare orde" verstaat de Commissie daarentegen "de voorkoming 

van verstoring van de sociale orde". Lidstaten moeten een duidelijk onderscheid maken tussen beide 

begrippen. Openbare veiligheid mag niet zo ruim omschreven worden dat maatregelen van openbare 

orde vallen onder dit begrip.520 Zoals oude rechtspraak van het HvJ reeds bepaalt,521 blijven lidstaten 

vrij om openbare orde en openbare veiligheid te definiëren en zodanig af te stemmen op nationale 

behoeften, aangezien deze van plaats en tijd kunnen verschillen. Of zoals DOLLAT stelt: "le pluralisme, 

la tolérance et l'esprit d'ouverture sont les fondements d'une société démocratique et il n'existe pas 

une échelle uniforme de valeurs qui s'imposerait aux Etats membres de l'Union pour l'appréciation 

des comportements contraires à l'orde public."522 Net zoals de Commissie, stelt het HvJ dat men 

echter rekening dient te houden met het feit dat deze richtlijn communautair bepaald is en dat 

openbare orde en openbare veiligheid afwijkingen inhouden van het grondbeginsel van vrij verkeer 

van personen. Daarom kunnen de lidstaten niet vrij de inhoud bepalen zonder enige controle van de 

Europese instellingen en dienen deze bepalingen restrictief geïnterpreteerd te worden. 523  

 

206. Niettegenstaande het voorgaande, geeft het HvJ in de arresten Tsakouridis en P. I. een definitie 

voor "openbare veiligheid".524 Dit betreft zowel de interne als de externe veiligheid van een lidstaat525. 

"De aantasting van het functioneren van instellingen en essentiële openbare diensten, alsook het 

overleven van de bevolking, het risico van een ernstige verstoring van de externe betrekkingen of van 

de vreedzame co-existentie van de volkeren, evenals de aantasting van militaire belangen", kunnen de 

"openbare veiligheid" in gevaar brengen.526 Dit is echter geen exhaustieve opsomming. In arrest 

Tsakouridis betreft het de bestrijding van georganiseerde drugscriminaliteit. Gezien de "diffuse vorm 

van criminaliteit, met indrukwekkende economische en operationele middelen en zeer dikwijls 

grensoverschrijdende connecties" en gezien "de verwoestende effecten" van drugs, kan dit een 

bedreiging voor de gezondheid, de veiligheid en de levenskwaliteit van EU-burgers vormen, maar ook 

voor de wettige economie, de stabiliteit en de veiligheid van de lidstaten.527 Bovendien kan de 

georganiseerde drugshandel een "een rechtstreekse bedreiging voor de gemoedrust en de fysieke 

                                                                                                                                                                             

grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 10. 
520 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 11. 
521 Zie onder meer de arresten Rutili en Bouchereau. 
522 P. DOLLAT, La citoyenneté Européenne théorie et statuts, Brussel, Bruylant, 2008, 284. 
523 Zie randnummer 17. 
524 Arrest Tsakouridis, § 42. 
525 Arresten P. I., § 18 en Tsakouridis, § 43. 
526 Arrest Tsakouridis, § 44. 
527 Arrest Tsakouridis, § 46. 
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veiligheid van de bevolking als geheel of een groot deel daarvan".528De definitie blijft dus bijzonder 

ruim en krijgt een eerder sociale betekenis.529 Het is duidelijk dat het HvJ een grote ruimte laat aan de 

lidstaten om zelf te oordelen of iets al dan niet binnen het begrip "openbare veiligheid" valt. Het HvJ 

somt immers belangen op die geschaad kunnen worden en als zodanig vallen onder dit begrip, maar 

gaat tegelijkertijd benadrukken dat het geen exhaustieve lijst is. Het HvJ gaat dus eerder een louter 

exemplatieve lijst opstellen.  

 

207. Hoewel het HvJ eerst benadrukt dat het begrip "openbare veiligheid" door lidstaten gedefinieerd 

dient te worden, laat het zich in het arrest P. I. ook verleiden om de definitie verder aan te vullen. Ook 

zonder deel uit te maken van een georganiseerde criminele bende of organisatie kan de betrokkene 

aanschouwd worden als een bedreiging voor de openbare veiligheid van een lidstaat. Het HvJ verwijst 

immers naar een EU-rechtelijke geïnspireerde groep van strafbare feiten die dienen beschouwd te 

worden als vormen van bijzonder zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie: met 

name "terrorisme, mensenhandel en seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen, illegale 

drugshandel, illegale wapenhandel, het witwassen van geld, corruptie, de vervalsing van 

betaalmiddelen, computercriminaliteit en de georganiseerde criminaliteit".530 Deze feiten houden een 

buitengewoon ernstige inbreuk in op een fundamenteel belang van de samenleving, "die een 

rechtstreekse bedreiging kan vormen voor de gemoedrust en de fysieke veiligheid van de bevolking" en 

als zodanig kan vallen onder het begrip "dwingende redenen van de openbare veiligheid".531 Hierdoor 

houdt het begrip niet alleen bedreigingen in ten aanzien van de staat, maar ook bedreigingen ten 

aanzien van een fundamenteel belang van de staat, waardoor het onderscheid tussen de begrippen 

"openbare orde" en "openbare veiligheid" vervaagt.532 Het HvJ weerhoudt zich er dus niet van om 

tussen de lijn door een Unierechtelijke betekenis te geven aan deze begrippen.533 Naast de betekenis 

van de begrippen "openbare orde" en "openbare veiligheid" steeds meer naar zich toe te trekken, heeft 

het HvJ doorheen de jaren voorwaarden geschetst waaraan beperkingen omtrent het vrij verkeer 

moeten voldoen, die de Burgerschapsrichtlijn gecodificeerd heeft en hierna één voor één besproken 

worden. 

 

 

 

                                                        
528 Arrest Tsakouridis, § 47. 
529 L. AZOULAI en S. COUTTS, "Restricting Union citizens' residence rights on grounds of public security. Where 
Union citizenship and the AFSJ meet: P.I.", Common Market Law Review 2013, afl. 50, nr. 2, (553) 559. 
530 Artikel 83, lid 1, tweede alinea VWEU. 
531 Arrest P. I., § 28. 
532 L. AZOULAI en S. COUTTS, "Restricting Union citizens' residence rights on grounds of public security. Where 
Union citizenship and the AFSJ meet: P.I.", Common Market Law Review 2013, afl. 50, nr. 2, (553) 559. 
533 C. JANSSENS, "Zaak C-348/09, P. I./Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid", SEW 2012, afl. 60, nr. 11, 
(479) 481. 
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1. Economische doeleinden 

 

208. Eerst en vooral schrijft de Burgerschapsrichtlijn in artikel 27, lid 1 voor dat de redenen van 

openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid niet voor economische doeleinden mogen 

gebruikt worden. Dit begrip wordt aangehaald in de arresten Aladzhov en Byankov. De zaak 

Aladzhov betreft een EU-burger met de Bulgaarse nationaliteit die verboden wordt zijn uitreisrecht uit 

te oefenen omdat hij een belastingschuld heeft die hij nog niet vereffend heeft.534 De vraag rijst dus of 

dit geen reden inhoudt die voor economische doeleinden aangevoerd wordt. Zoals het HvJ reeds in 

arrest Jipa geoordeeld had, moet het vrij verkeer in de zin van artikel 27 ruim geïnterpreteerd worden 

aangezien de lidstaat van herkomst anders eigen onderdanen zou kunnen verbieden het lidstaat te 

verlaten zonder enige geldige rechtvaardigingsgrond.535 Het vrij verkeer kan aan voorwaarden en 

beperkingen onderworpen worden overeenkomstig artikel 27, lid 1, maar deze redenen mogen niet 

aangevoerd worden "voor economische doeleinden".536 Verder gaat het HvJ spijtig genoeg niet. 

Wegens te weinig verstrekte feiten kan het HvJ zich hier niet over uitspreken. Het is aan de nationale 

rechter om na te gaan dat de maatregel uitsluitend voor economische doeleinden zijn getroffen. 

Opmerkelijk is wel dat het HvJ gaat spreken over "uitsluitend voor economische doeleinden", waar de 

Burgerschapsrichtlijn dit niet doet.  

 

209. Ongeveer een jaar later moet het HvJ zich o.a. uitspreken over het begrip "voor economische 

doeleinden" in de zaak Byankov.537 Meneer Byankov is een EU-burger met de Bulgaarse nationaliteit 

die net zoals meneer Aladzhov een verbod opgelegd krijgt om het grondgebied te verlaten aangezien 

hij een geldschuld niet betaald heeft. Het HvJ gaat voornamelijk de rechtspraak van het arrest 

Aladzhov herhalen, en verdergaan waar het zich in die zaak niet kon uitspreken. Het HvJ gaat bepalen 

dat dergelijke beperking van het uitreisrecht in strijd is met het EU-recht. Het HvJ komt tot deze 

conclusie niet alleen omdat het een maatregel is die om economische doeleinden aangenomen is, maar 

ook omdat niet voldaan is aan de voorwaarden gesteld in artikel 27, lid 2 zoals het 

evenredigheidsbeginsel en het gedrag van de betrokkene.538 Op deze twee voorwaarden zal nu verder 

ingegaan worden.  

 

2. Het gedrag van de betrokkene 

 

210. Ten tweede voorziet de Burgerschapsrichtlijn in artikel 27, lid 2 dat de redenen van openbare 

orde en openbare veiligheid daarnaast uitsluitend gebaseerd mogen zijn op het gedrag van de 
                                                        
534 Arrest Aladzhov. 
535 Arresten Aladzhov, § 25 en Jipa, § 18. 
536 Arrest Aladzhov, § 29. 
537 Arrest Byankov. 
538 Arrest Byankov, § 29-48. 
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betrokkene. Dit betekent dat het gedrag, zoals het HvJ reeds in het arrest Calfa bepaald had, een 

actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de 

samenleving moet vormen en dat motiveringen die los staan van het individuele geval of die verband 

houden met algemene preventieve redenen niet mogen worden aangevoerd.539  

 

211. Het gedrag moet in de eerste plaats een bedreiging vormen. Dit houdt in dat er sprake moet zijn 

van een gevaar voor ernstige verstoringen van de openbare orde of de openbare veiligheid.540 Deze 

bedreiging moet werkelijk zijn. Dit betekent dat een beperking niet voldoende verantwoord zal zijn op 

grond van vermoedens.541 Hetzelfde geldt voor beperkingen die verantwoord worden met vroeger 

gedrag van de betrokkene. Er moet immers ook sprake zijn van een actuele dreiging, wat wil zeggen 

dat er een dreiging moet zijn op het ogenblik dat de beperkende maatregel wordt getroffen of getoetst 

door de rechterlijke macht.542 Om na te gaan of er wel degelijk sprake is van een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging, moet er door de bevoegde instantie een onderzoek gebeuren naar het 

specifiek individueel geval. Het is daarom niet voldoende dat nationale wetgeving de bevoegde 

instanties de mogelijkheid laat dergelijke controle uit te voeren. De nationale wetgeving moet immers 

voorzien in een verplichting om een controle van het individuele gedrag uit te voeren vooraleer zij een 

beperkende maatregel ten aanzien van het vrij verkeer invoeren.543  

 

212. De Burgerschapsrichtlijn gaat hieraan toevoegen dat strafrechtelijke veroordelingen op zich geen 

reden voor beperkende maatregelen vormen.544 Zo gaat ook het HvJ oordelen. De zaak Gaydarov had 

betrekking op een EU-burger met de Bulgaarse nationaliteit, die veroordeeld was in Servië tot een 

gevangenisstraf wegens illegaal vervoer van verdovende middelen.545 Op grond van deze veroordeling 

besloot de directeur van de politie aan meneer Gaydarov het verbod op te leggen om het land te 

verlaten. Het HvJ is van oordeel dat wanneer dergelijke beperking uitsluitend gebaseerd is op een 

strafrechtelijke veroordeling zonder enige specifieke beoordeling van het gedrag van de betrokkene, 

                                                        
539 Arrest Calfa, § 21. 
540 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 12. 
541 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 12. 
542 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 12. 
543 Arrest Aladzhov, § 44. 
544 Artikel 27, lid 2, alinea 1, laatste zin. 
545 Arrest Gaydarov. 



 103 

deze beperking niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 27, lid 2.546 Er dient immers belang 

gehecht te worden aan de aard van de strafbare feiten, het aantal veroorzaakte feiten en de 

veroorzaakte schade, maar ook aan het aantal uitgesproken veroordelingen en hun aard en het 

eventueel bestaan van recidivegevaar. De Commissie gaat dit aan de hand van een voorbeeld 

schetsen.547 

Voorbeeld: "A. en I. hebben een gevangenisstraf van twee jaar uitgezeten voor een 

roofoverval. De autoriteiten moeten beoordelen of het persoonlijke gedrag van beide zusters 

een bedreiging vormt, dit wil zeggen of het gedrag een gevaar voor nieuwe ernstige 

verstoringen van de openbare orde oplevert. Bij A. ging het om haar eerste veroordeling. Zij 

heeft zich in de gevangenis goed gedragen. Na haar vrijlating heeft zij werk gevonden. De 

autoriteiten kunnen in haar gedrag niets vinden dat een werkelijke, actuele en voldoende 

ernstige bedreiging vormt. Bij I. daarentegen ging het reeds om haar vierde veroordeling. Zij 

pleegde in de loop van de tijd steeds ernstiger misdrijven. Haar gedrag in de gevangenis was 

verre van voorbeeldig en haar beide verzoeken van voorwaardelijke vrijlating werden 

afgewezen. Minder dan twee weken na haar vrijlating werd ze opnieuw aangehouden omdat 

zij een nieuwe overval aan het voorbereiden was. Volgens de autoriteiten vormt het gedrag 

van I. een bedreiging voor de openbare orde." 

 

213. Verder moet het gaan over een bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving. Dit 

houdt in dat maatregelen betrekking moeten hebben op overwegingen die eigen zijn aan de 

bescherming van de openbare orde of de openbare veiligheid van de lidstaat die de maatregel neemt.548 

Hierdoor kan een lidstaat geen maatregel tot beperking van het vrij verkeer uitsluitend baseren op de 

motivering van een andere lidstaat tot de beperking van het vrij verkeer van diezelfde persoon. Dit 

betekent echter niet dat de lidstaat hier helemaal geen rekening mee mag houden.549 Dit was het geval 

in de zaak Jipa waar meneer Jipa een verbod van uitreis had omdat hij in België illegaal verbleven 

had, zonder dat een specifieke beoordeling van het persoonlijk gedrag van meneer Jipa heeft 

plaatsgevonden.  

 

 

 

 

                                                        
546 Arrest Gaydarov, § 36-37. 
547 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 12-13. 
548 Arrest Jipa, § 25. 
549 Arrest Jipa, § 25. 
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3. Het evenredigheidsbeginsel 

 

214. Wanneer de nationale rechter nagegaan is dat de beperkende maatregel gerechtvaardigd is op 

basis van het individuele gedrag van de betrokkene en vaststaat dat het gedrag een werkelijke, actuele 

en voldoende ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving is, dan zal deze 

nationale rechter tot slot moeten nagaan of de maatregel voldoet aan het evenredigheidsbeginsel. Dit is 

steeds de volgende stap in de arresten omtrent beperkingen van het vrij verkeer. Ook dit beginsel werd 

door de Burgerschapsrichtlijn gecodificeerd, aangezien het vaste rechtspraak was geworden.550 Dit 

evenredigheidsbeginsel houdt in dat "de beperking geschikt is om het ermee beoogde doel te 

verwezenlijken en niet verder gaat dan nodig is voor het bereiken van dat doel".551 In het arrest 

Aladzhov stelt het HvJ dat de beperkende maatregel enerzijds geschikt moet zijn om het beoogde doel 

te bereiken, maar anderzijds ook noodzakelijk moet zijn. Daarnaast dient er ook nog nagegaan te 

worden of er geen andere maatregelen bestaan die even doeltreffend zijn zonder afbreuk te doen aan 

de vrijheid van verkeer.552 

 

215. Hiervoor zullen de lidstaten moeten nagaan welke belangen er beschermd moeten worden en wat 

de kenmerken van de dreiging zijn.553 Hierbij kan volgens de Commissie rekening gehouden worden 

met volgende factoren: "omvang van het maatschappelijke gevaar dat voortvloeit uit de aanwezigheid 

van de betrokkene op het grondgebied van die lidstaat; aard van de strafbare activiteiten, de 

frequentie ervan, het cumulatieve gevaar en de veroorzaakte schade; tijd die is verstreken sinds de 

feiten zijn gepleegd en het gedrag van de betrokkene."554 Om na te gaan of het doel niet verder gaat 

dan nodig, is het belangrijk dat ook rekening gehouden wordt met de persoonlijke gezinssituatie van 

de betrokkene, onder meer de gevolgen op de economische situatie, leeftijd, gezondheidstoestand, 

integratie,…555 

 

216. Slechts wanneer de nationale rechter van oordeel is dat de drie voorwaarden cumulatief vervuld 

zijn, zal de beperkende maatregel toegepast mogen worden op de EU-burger of zijn familieleden. 
                                                        
550 Zie onder meer de arresten Alluè, § 15; Baumbast, § 91 en Olazabal, § 43. 
551 Arrest Jipa, § 29. 
552 Arrest Aladzhov, § 47. 
553 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 13. 
554 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 13. 
555 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 14. 
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Wanneer dit besluit tot gevolg heeft dat de betrokkene de gastlidstaat moet verlaten, dan is de lidstaat 

die het paspoort of identiteitskaart heeft afgegeven overeenkomstig artikel 27, lid 4 verplicht om 

zonder enige formaliteit die persoon weer tot het grondgebied toe te laten, ongeacht of het document 

vervallen is, of de nationaliteit van de houder betwist wordt. 

 

ONDERAFDELING 2: BESCHERMING TEGEN VERWIJDERING VOLGENS ARTIKEL 28 

 

217. Naast het eerste eerder algemene niveau van bescherming tegen beperkingen van het vrij verkeer, 

voorziet de Burgerschapsrichtlijn in een nieuwe versterkte bescherming met betrekking tot de 

verwijdering van een lidstaat voor zij die het duurzaam verblijfsrecht hebben verworven. Dit wordt 

vervolgens nog meer versterkt ten aanzien van minderjarigen of ten aanzien van zij die meer dan tien 

jaar in de gastlidstaat verblijven.556 Dit vernieuwend aspect maakt toepassing van integratiecriteria 

alsook van de verplichte inachtneming van de duur van het verblijf.557 Artikel 28, lid 1 schrijft voor 

dat een lidstaat bij elk verwijderingsbesluit rekening dient te houden met de duur van het verblijf in de 

gastlidstaat, de leeftijd, de gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele 

integratie en de mate waarin de betrokkene bindingen heeft met zijn land van oorsprong. In de Engelse 

versie vermeldt de Burgerschapsrichtlijn "such as". Ook in de Franse en Duitse versie maakt men 

gebruik van "notamment", respectievelijk "insbesondere". In de Nederlandse versie daarentegen is dit 

weggevallen. Hieruit kan afgeleid worden dat de lijst geen exhaustieve opsomming is, maar eerder bij 

wijze van voorbeeld.558 

 

218. Ten aanzien van een EU-burger of zijn familieleden, ongeacht hun nationaliteit, die een duurzaam 

verblijfsrecht genieten in de gastlidstaat, kan slechts een besluit tot verwijdering genomen worden op 

grond van ernstige redenen van openbare orde of openbare veiligheid. Ten aanzien van een EU-burger 

of zijn familieleden die de laatste tien jaar in de gastlidstaat hebben verbleven of die minderjarig zijn, 

kan slechts een besluit tot verwijdering genomen worden op grond van dwingende redenen van 

openbare veiligheid. Er wordt dus voorzien in een versterking in terminologie en daarmee gepaard 

gaande een versterking van ernst van de redenen van openbare orde of openbare veiligheid. Bovendien 

vallen de redenen van openbare orde weg. Niet alleen de EU-burgers genieten van deze verhoogde 

bescherming tegen een verwijderingsbesluit, ook hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit. GUILD, 

PEERS en TOMKIN maken een onderscheid in het personeel toepassingsgebied van de verhoogde 

                                                        
556 P. CRAIG en G. DE BURCA, EU Law, text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 755. 
557 I. GOVAERE, "De Lissabon internemarktdoelstellingen en de 'horizontale' Burger- en Dienstenrichtlijnen: 
implicaties voor de Belgische rechtsorde" in I. GOVAERE (ed.), Europees Recht: Moderne interne markt voor de 
praktijkjurist, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2012, (3) 28. 
558 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 265. 
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bescherming.559 Zij stellen dat de bescherming van artikel 28, lid 2 van toepassing is op EU-burgers en 

hun familieleden, maar dat artikel 28, lid 3 alleen maar van toepassing is op EU-burgers en niet op 

derdelanders.560 Mijns inziens is dit niet correct en volgt uit de letterlijke lezing van het artikel dat het 

van toepassing is op EU-burgers en hun familieleden, ongeacht de nationaliteit. 

 

219. Artikel 28 doet heel wat vragen rijzen, meer bepaald wat verstaan moet worden onder de 

begrippen "ernstige redenen van openbare orde of openbare veiligheid", "dwingende redenen van 

openbare veiligheid". Ook wat de tienjarige termijn vooropgesteld in artikel 28, lid 3, a) betreft, laat de 

Burgerschapsrichtlijn heel wat onduidelijkheden open, onder andere hoe moet deze termijn berekend 

worden, wat met afwezigheden, kan deze termijn vervallen, gelden de regels van artikel 16 nog nu er 

geen sprake meer is van een "legale" en "ononderbroken" periode,…  

 

220. Met heel wat van deze vragen wordt het HvJ geconfronteerd in de zaak Tsakouridis. Meneer 

Tsakouridis is een EU-burger met de Griekse nationaliteit die in Duitsland geboren is en aldaar zijn 

middelbare schooldiploma heeft behaald. Hij bezit een vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd. 

Meneer Tsakouridis had al heel wat strafrechtelijke veroordelingen op zijn palmares, meer bepaald 

voor het bezit van verboden voorwerpen, voor het toebrengen van lichamelijk letsel, al dan niet met 

bedreiging van geweld en tot slot voor verboden georganiseerde handel in verdovende middelen in 

niet geringe hoeveelheden. Hij bevond zich in Rhodos op het ogenblik dat hij voor deze laatste feiten 

aangehouden werd. In Rhodos baatte hij reeds gedurende enkele maanden een pannenkoekenkraam 

uit. Deze strafrechtelijke veroordelingen hadden tot gevolg dat meneer Tsakouridis zijn recht om 

Duitsland binnen te komen en er te verblijven verloor op grond van dwingende redenen van openbare 

veiligheid. Tegen dit gemotiveerd besluit werd door meneer Tsakouridis beroep ingesteld en kwam 

uiteindelijk voor de verwijzende rechter die een prejudiciële vraag richtte tot het HvJ omtrent de 

betekenis van het begrip "dwingende redenen van openbare veiligheid" en de berekening van de 

tienjarige termijn.  

 

221. Voor de berekening van de tienjarige termijn vertrekt het HvJ zoals vaak vanuit de onderliggende 

gedachte van de invoering van een versterkte bescherming ten aanzien van de verwijdering. De 

verwijdering van EU-burgers of hun familieleden uit de gastlidstaat kan ernstige schade toebrengen 

wanneer deze zich daadwerkelijk geïntegreerd hebben in de gastlidstaat. 561  Daarom moet de 

bescherming tegen verwijdering des te sterker zijn naarmate de EU-burger en zijn familieleden beter 

in de gastlidstaat geïntegreerd zijn en zal dergelijk verwijderingsbesluit enkel in uitzonderlijke 
                                                        
559 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 268-270. 
560 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 268 en 270. 
561 Burgerschapsrichtlijn, considerans, 23. 
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omstandigheden gerechtvaardigd zijn.562 Het HvJ merkt echter op dat dit niet betekent dat het feit dat 

een EU-burger in de tien jaar voorafgaand aan het verwijderingsbesluit in dat gastland moet verbleven 

hebben geen beslissend criterium is.563 Er moet bovendien een algehele beoordeling van de situatie 

van de betrokkene gebeuren.564 Het HvJ geeft meteen ook de elementen weer waarmee rekening 

gehouden moet worden, "met name de duur van elke afwezigheid van de belanghebbende uit de 

gastlidstaat, de gecumuleerde duur en de frequentie van deze afwezigheden en de beweegredenen van 

de belanghebbende bij het verlaten van deze lidstaat". Dit heeft tot doel na te gaan of de afwezigheden 

een verplaatsing van het centrum van de persoonlijke, beroeps- of familiebelangen van een 

belanghebbende naar een andere staat met zich meebrengen.565 Ook feiten eigen aan de situatie kunnen 

in rekening gebracht worden, zoals het feit dat meneer Tsakouridis gedwongen is teruggekeerd naar de 

gastlidstaat om daar een gevangenisstraf uit te zitten, alsook de tijd die hij reeds in de gevangenis heeft 

doorgebracht. 566  Het HvJ stapt dus af van regels inzake afwezigheid zoals die door de 

Burgerschapsrichtlijn omschreven zijn in artikel 16, leden 2 en 4. Er moet immers nagegaan worden 

wat de duur is van de afwezigheden en wat de beweegredenen daartoe zijn, zodoende dat het duidelijk 

is in welk land "het zwaartepunt van de persoonlijke en sociaal economische belangen van de 

betrokkene ligt".567 

 

222. Het HvJ bespreekt de tienjarige termijn verder in het recente arrest M. G. waar het gaat over een 

EU-burger met de Portugese nationaliteit die samen met haar echtgenote het Verenigd Koninkrijk is 

binnengekomen. Zij heeft hier drie kinderen ter wereld gebracht. Ten aanzien van deze kinderen werd 

zij schuldig bevonden wegens mishandeling en geweldpleging. Tijdens haar verblijf in de gevangenis 

verzocht mevrouw M. G. een jaar later om een duurzaam verblijfsrecht. De Secretary of State wees dit 

verzoek af en beval een uitzetting om redenen van openbare orde en veiligheid. Er was volgens de 

Secretary of State geen sprake van een verhoogde bescherming overeenkomstig artikel 28, aangezien 

er geen integratie is. Dit kan afgeleid worden uit haar gevangenisverblijf. Wanneer de verwijzende 

rechter op het probleem van de berekeningswijze van de tienjarige termijn stoot, richt hij hieromtrent 

een prejudiciële vraag tot het HvJ. 

 

223. Eerst en vooral laat de Burgerschapsrichtlijn de onzekerheid bestaan van waar men de tienjarige 

termijn dient te tellen, terugtellend vanaf het verwijderingsbesluit of optellend vanaf het ontstaan van 

het duurzaam verblijfsrecht. Aangezien het beslissende criterium is "of de burger van de Unie in de 

                                                        
562 Burgerschapsrichtlijn, considerans, 24. 
563 Arrest Tsakouridis, § 31. 
564 Arrest Tsakouridis, § 32. 
565 Arrest Tsakouridis, § 33. 
566 Arrest Tsakouridis, § 34. 
567 H. DE WAELE, "Zaak C-145/09, Land Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis", SEW 2011, afl.59, nr. 4, 
(194) 196. 
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tien jaar voorafgaand aan het verwijderingsbesluit in die lidstaat heeft gewoond", moet men de 

tienjarige termijn beginnen rekenen door terug te tellen vanaf het verwijderingsbesluit.568 Ten tweede 

blijft er ook nog heel wat onzekerheden bestaan omtrent de noodzakelijkheid om al dan niet 

ononderbroken karakter te hebben. Betreffende afwezigheden heeft het HvJ in het arrest Tsakouridis 

bepaald dat er rekening gehouden moet worden met "de duur van elke afwezigheid van de 

belanghebbende uit de gastlidstaat, de gecumuleerde duur en de frequentie van deze afwezigheden en 

de beweegredenen van de belanghebbende bij het verlaten van deze lidstaat".569 Dit heeft tot gevolg 

volgens het HvJ dat de mogelijkheid bestaat dat bepaalde perioden de termijn kunnen doorbreken.570 

De berekening van de termijn terugtellend vanaf het verwijderingsbesluit en het bestaan van de 

mogelijkheid dat bepaalde perioden de tienjarige termijn kunnen doorbreken hebben tot gevolg dat de 

tienjarige periode overeenkomstig artikel 28, lid 3, a) een ononderbroken periode moet zijn.571 Verliest 

de tienjarige periode zijn ononderbroken karakter dan ten gevolge van een gevangenisstraf naar 

analogie van artikel 16, lid 2 zoals het HvJ heeft geoordeeld in het arrest Onuekwere?572 Het HvJ stelt 

van wel, "aangezien de mate van integratie van de betrokkenen de wezenlijke basis vormt voor zowel 

het duurzaam verblijfsrecht als het beschermingsstelsel tegen de verwijderingsmaatregelen van 

richtlijn 2004/38".573 Hierdoor zullen gevangenisstraffen in beginsel aanleiding geven tot het verlies 

van het ononderbroken karakter van de tienjarige termijn, wat op zijn beurt zal leiden tot het verlies 

van de verhoogde bescherming tegen verwijderingsmaatregelen. Het HvJ merkt echter wel op dat een 

gevangenisstraf niet automatisch mag leiden tot een verwijderingsbesluit. De lidstaat moet immers 

steeds een algehele beoordeling van de situatie van de betrokkene doen.574 Een lidstaat moet dus 

rekening houden met alle andere relevante omstandigheden verbonden aan het individuele geval, 

waarvan de gevangenisstraf één is. 

 

224. Het bepalen van deze termijn is van uiterste belang om na te gaan of een lidstaat een 

verwijderingsbesluit dient te motiveren met ernstige redenen van openbare orde of openbare veiligheid 

dan wel met dwingende redenen van openbare veiligheid. De Commissie stelt dat er een duidelijk 

onderscheid gemaakt moet worden tussen "ernstige" en "dwingende" redenen voor verwijdering.575 

Het HvJ merkt in het arrest Tsakouridis op dat "dwingende redenen" een enger begrip is dan "ernstige 

                                                        
568 Arrest M. G., § 23-24. 
569 Arrest Tsakouridis, § 32. 
570 Arrest M. G., § 26. 
571 Arrest M. G., § 27. 
572 Arrest Onuekwere, § 26. 
573 Arrest M. G., § 32. 
574 Arrest M. G., § 35. 
575 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 14. 
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redenen", waarbij het eerste betrekking heeft op uitzonderlijke omstandigheden.576 Men veronderstelt 

een zeer bijzonder ernstige aantasting van de openbare veiligheid.577 Deze uitlegging schept mijns 

inziens echter niet meer duidelijkheid omtrent het onderscheid tussen "ernstige" en "dwingende" 

redenen. Bovendien moet de lidstaat bij een verwijderingsbesluit rekening houden met de "algemene 

motiveringsgronden" overeenkomstig artikel 27, lid 2. Hierdoor zal er "een afweging plaatsvinden 

tussen enerzijds het uitzonderlijk karakter van de dreiging van aantasting van de openbare veiligheid 

wegens het persoonlijke gedrag van de betrokkene, zo nodig beoordeeld ten tijde van het 

verwijderingsbesluit, afgemeten aan met name de activiteiten, de omvang van de schade en eventueel 

recidivegevaar, en anderzijds het risico dat de sociale herintegratie van de burger van de Unie in de 

lidstaat waar hij daadwerkelijk is geïntegreerd in gevaar wordt gebracht".578 Het uitzonderlijk ernstig 

karakter wordt dus mede bepaald door het individuele gedrag van de betrokkene en moet afgetoetst 

worden aan de integratie van de betrokkene in de gastlidstaat. Men moet rekening houden met de 

"hechtheid van de sociale, culturele en familiebanden met de gastlidstaat. Waar het een burger van de 

Unie betreft die zijn kindertijd en jeugd grotendeels, zo niet geheel, in de gastlidstaat heeft 

doorgebracht, zullen zeer gegronde redenen moeten worden aangevoerd om de 

verwijderingsmaatregelen te rechtvaardigen." 579  De bestrijding van de georganiseerde 

drugscriminaliteit kan vallen onder het begrip "dwingende redenen van openbare veiligheid" en als 

zodanig een maatregel tot verwijdering kan rechtvaardigen. 

 

225. In het arrest Ziebell herhaalt het HvJ voorgaande rechtspraak. Het arrest zal hier enkel besproken 

worden in de mate van relevantie. Het betreft een Turkse onderdaan die in Duitsland geboren is en 

aldaar zijn kindertijd heeft doorgebracht. Meneer Ziebell heeft in Duitsland verschillende 

werkzaamheden verricht, die werden afgewisseld met perioden van werkloosheid en gevangenisstraf. 

Wegens de door hem gepleegde strafbare feiten gelastte het Regierungspräsidium Stuttgart de 

verwijdering van meneer Ziebell. Deze trachtte op te komen tegen deze verwijdering op grond van 

artikel 28, lid 3, a). Hoewel dit volgens het HvJ niet mogelijk was, legde het HvJ wel kort uit wat de 

betekenis is van deze bepaling. Dwingende redenen van openbare veiligheid hebben betrekking op 

"een bijzondere ernstige aantasting van de openbare veiligheid" die slechts in uitzonderlijke 

omstandigheden een verwijderingsmaatregel toelaat.580 Behoudens een herhaling van hetgeen in het 

arrest Tsakouridis is gezegd omtrent het onderscheid tussen "ernstige" en "dwingende" redenen, voegt 

het arrest Ziebell niets bij. 

 

                                                        
576 Arrest Tsakouridis, § 40. 
577 Arrest Tsakouridis, § 41. 
578 Arrest Tsakouridis, § 50. 
579 Arrest Tsakouridis, § 53. 
580 Arrest Ziebell, § 71. 



 110 

226. Een volgend arrest omtrent de uitlegging van het begrip "dwingende redenen van openbare 

veiligheid" is het arrest P. I.581 De zaak betreft een EU-burger met de Italiaanse nationaliteit die reeds 

meer dan tien jaar in Duitsland verblijft. P. I. is veroordeeld voor een gevangenisstraf wegens seksueel 

misbruik, aanranding en verkrachting van een minderjarige met geweld of bedreiging. Op grond 

hiervan gelastte de Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid de verwijdering van meneer P. I. van het 

Duitse grondgebied. De verwijzende rechter vroeg zich af of deze feiten onder het begrip "dwingende 

redenen van openbare orde" vielen. Het HvJ benadrukt eerst en vooral dat "dwingende redenen van 

openbare veiligheid" door de lidstaten gedefinieerd wordt. Dit volgt namelijk uit de letterlijke lezing 

van artikel 28, lid 3, a).582 Het HvJ gaat tegelijkertijd wel een aantal aspecten geven waarmee een 

lidstaat rekening moet houden om na te gaan of bepaalde feiten vallen onder het begrip "dwingende 

redenen van openbare veiligheid". Een eerste aspect dat het HvJ opmerkt is de lijst van strafbare feiten 

zoals die vermeld is in artikel 83, lid 1, tweede alinea VWEU. Deze feiten, zoals reeds besproken, 

dienen als vormen van bijzonder zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie 

beschouwd te worden "die een rechtstreekse bedreiging kan vormen voor de gemoedrust en de fysieke 

veiligheid van de bevolking" en als zodanig kan vallen onder het begrip "dwingende redenen van de 

openbare veiligheid".583 Dit kan, de nationale rechter zal immers een individueel onderzoek van het 

concrete geval moeten voeren. Dit laatste maakt het tweede aspect uit. Ook hier moeten de lidstaten de 

algemene motiveringsgronden respecteren. Dit wil zeggen dat "het gedrag van de betrokken persoon 

een reële en actuele bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving of van het 

betrokken gastland vormt. In de regel vereist deze vaststelling dat de betrokken persoon een neiging 

vertoont om dit gedrag in de toekomst voort te zetten".584 Als derde en laatste aspect neemt het HvJ de 

mate van integratie in aanmerking. Zo zal een lidstaat overeenkomstig artikel 28, lid 1 "de duur van 

het verblijf van de betrokkene op zijn grondgebied, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en 

economische situatie, sociale en culturele integratie in dat land en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong" in aanmerking moeten nemen.585 Dit arrest vult dus het begrip "openbare 

veiligheid" aan zoals bepaald in het arrest Tsakouridis, en komt tot deze definitie: "de aantasting van 

het functioneren van instellingen en essentiële openbare diensten, alsook het overleven van de 

bevolking, het risico van een ernstige verstoring van de externe betrekkingen of van de vreedzame co-

existentie van de volkeren, evenals de aantasting van militaire belangen,586 alsook rechtstreekse 

bedreiging voor de gemoedrust en de fysieke veiligheid van de bevolking"587. 

 

                                                        
581 Arrest P. I. 
582 Arrest P. I., § 22. 
583 Arrest P. I., § 28. 
584 Arrest P. I., § 30. 
585 Arrest P. I., § 32. 
586 Arrest Tsakouridis, § 44. 
587 Arrest P. I., § 27. 
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ONDERAFDELING 3: DE DRAAGWIJDTE VAN BEPERKENDE MAATREGELEN 

 

227. Wanneer een beperkende maatregel voldoet aan de strikte voorwaarden zoals die hierboven 

omschreven zijn aan de hand van de rechtspraak van het HvJ, wordt de draagwijdte van deze 

maatregelen op allerhande wijze beperkt. Eerst en vooral voorziet de Burgerschapsrichtlijn in een 

specifieke bepaling die de kennisgeving van besluiten regelt. Een noemenswaardige zaak hieromtrent 

is de zaak ZZ.588 Het betreft een EU-burger met de Franse en Algerijnse nationaliteit die gehuwd is 

met een EU-burger met de Engelse nationaliteit. Hij heeft in het Verenigd Koninkrijk legaal verbleven 

en aldaar het duurzaam verblijfsrecht verkregen. Wanneer hij nadien naar Algerije reisde, besliste de 

Secretary of State een toegangsverbod op grond van het openbaar belang uit te vaardigen. Wanneer 

meneer ZZ één jaar later toch afreisde naar het Verenigd Koninkrijk, werd hem de toegang geweigerd 

en verwijderd van het Engelse grondgebied op grond van redenen van openbare veiligheid. Tegen dit 

verwijderingsbesluit heeft meneer ZZ beroep aangetekend, maar dit beroep werd afgewezen op grond 

van dwingende redenen van openbare veiligheid. Er werden vervolgens twee speciale advocaten 

aangesteld waaraan het vertrouwelijke bewijsmateriaal verstrekt is. Zij mochten geen gegevens 

verstrekken hieromtrent aan meneer ZZ. Er werd daarna een terechtzitting gehouden over het beroep 

van meneer ZZ, deels in het openbaar en deels achter gesloten deuren. Dit laatste vond plaats zonder 

de aanwezigheid van meneer ZZ, maar in aanwezigheid van de speciale advocaten. Ook het 

vertrouwelijk vonnis is alleen maar meegedeeld aan de Secretary of State en aan meneer ZZ's speciale 

advocaten. Het openbaar vonnis, wel aan meneer ZZ bekendgemaakt, betrof echter niet veel meer 

uitleg. Hiertegen is meneer ZZ in hoger beroep gegaan bij de Court of Appeal. Deze vroeg zich af of 

de essentie van de redenen die aan de grondslag liggen van een verwijderingsbesluit niet moeten 

bekend gemaakt worden aan de betrokkene. 

 

228. De kennisgeving van de maatregel houdt in dat de lidstaat de betrokkene in kennis moet stellen 

van een beperkende maatregel zodanig dat deze in staat is de inhoud en de gevolgen ervan te 

begrijpen. 589 Het HvJ voegt hieraan toe dat de kennisgeving schriftelijk dient te gebeuren.590 De 

betrokkene moet dan ook nauwkeurig en volledig in kennis zijn van de redenen van openbare orde, 

openbare veiligheid of volksgezondheid waarop de beperkende maatregel stoelt.591 De achterliggende 

gedachte hiervan is dat de betrokkene slechts zinvol gebruik kan maken van beroepswegen, wanneer 

hij in op nauwkeurige en volledige wijze in kennis is gesteld van de redenen van openbare orde, 

openbare veiligheid of volksgezondheid.592 Welke gegevens al dan niet verstrekt moeten worden aan 

de betrokkene, moet bepaald worden aan de hand van artikel 47 EU-Handvest betreffende het recht op 
                                                        
588 Arrest ZZ. 
589 Artikel 30, lid 1. 
590 Arrest ZZ, § 46. 
591 Artikel 30, lid 2. 
592 Arrest ZZ, § 48. 



 112 

een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht. 593  Artikel 30, lid 2 in 

samenhang gelezen met artikel 47 houdt in dat de betrokkene "kennis kan nemen van de gronden 

waarop het jegens hem genomen besluit is gebaseerd, hetzij door lezing van het besluit zelf, hetzij 

doordat de redenen hem op zijn verzoek worden meegedeeld, onverminderd het recht van de bevoegde 

rechter om te eisen dat de betrokken autoriteit hem die redenen meedeelt".594  

 

229. Enkel bij wijze van uitzondering laat de Burgerschapsrichtlijn toe om de mee te delen informatie 

te beperken om redenen van staatsveiligheid.595 Desalniettemin heeft het HvJ reeds geoordeeld dat "de 

procespartijen ingevolge het beginsel van hoor en wederhoor (…) het recht moeten hebben om kennis 

te nemen van alle bewijzen en opmerkingen die aan de rechter zijn voorgelegd teneinde een invloed 

uit te oefenen op zijn beslissing en daarover standpunten uit te wisselen".596 In uitzonderlijke gevallen 

kan toegelaten worden dat de kennisgeving om redenen van staatsveiligheid niet nauwkeurig en 

volledig gebeurt, maar dan "moet de bevoegde rechter van de desbetreffende lidstaat beschikken over 

en gebruik maken van technieken en procesrechtelijke regels waarmee legitieme overwegingen van 

staatsveiligheid ten aanzien van de aard en de bronnen van de informatie die bij de vaststelling van 

een dergelijk besluit in aanmerking is genomen, kunnen worden verzoend met de noodzaak om aan de 

justitiabele genoegzaam te garanderen dat zijn procedurele rechten, zoals het recht om te worden 

gehoord en het beginsel van hoor en wederhoor, worden geëerbiedigd".597 Hiervoor dient de nationale 

regelgeving eerst en vooral te voorzien in een doeltreffende rechterlijke toetsing zowel van het bestaan 

en de gegrondheid van de redenen van staatsveiligheid als van de overeenstemming van het 

verwijderingsbesluit met de voorwaarden gesteld in artikel 27, en ten tweede in technieken en regels 

betreffende die rechterlijke toetsing.598 De technieken en regels moeten ervoor zorgen dat de nationale 

rechter kennis kan nemen van alle redenen en bewijsmaterialen waarop een beperkende maatregel is 

getroffen en kan nagaan of de redenen er zich tegen verzetten dat de kennisgeving nauwkeurig en 

volledig dient te gebeuren.599 Het komt dus toe aan de nationale rechter om overeenkomstig de 

nationale procedureregels na te gaan of er zich daadwerkelijk redenen van staatsveiligheid voordoen 

die verantwoorden dat er geen nauwkeurige en volledige kennisgeving dient te gebeuren. Hij zal 

hiertoe een onafhankelijk onderzoek moeten doorvoeren, zich baserend op juridische en feitelijke 

gegevens.600  

 

                                                        
593 Arrest ZZ, § 50. 
594 Arresten ZZ, § 53 en Gaydarov, § 41. 
595 Artikel 30, lid 2 en arrest ZZ, § 54. 
596 Arrest ZZ, § 55. 
597 Arrest ZZ, § 57. 
598 Arrest ZZ, § 58. 
599 Arrest ZZ, § 59-60. 
600 Arrest ZZ, § 62. 
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230. Wanneer de nationale rechter tot het besluit komt dat de staatsveiligheid zich niet verzet tegen 

een nauwkeurige en volledige kennisgeving, kan hij de betrokken nationale autoriteit alsnog de 

mogelijkheid geven om de betrokkene in kennis te stellen van de ontbrekende gegevens. Indien de 

betrokken autoriteit daartoe geen toestemming geeft, voert de nationale rechter zijn onderzoek naar 

wettigheid uitsluitend op grond van de meegedeelde gegevens.601 Wanneer de nationale rechter 

daarentegen van oordeel is dat de beperkte kennisgeving gegrond is op grond van staatsveiligheid, dan 

moet deze de wettigheidscontrole uitvoeren op basis van een afweging van de bescherming van de 

staatsveiligheid en het recht op doeltreffende rechterlijke bescherming, waarbij de eventuele 

inmenging in de uitoefening van het vrij verkeer van personen tot een strikte minimum beperkt moet 

worden.602 Hieruit volgt dat de betrokkene "hoe dan ook" in kennis gesteld moet worden van de 

essentie van de redenen op grond waarvan een beperkende maatregel is getroffen. Anders oordelen 

zou immers tot gevolg hebben dat de betrokkene zijn recht om gehoord te worden ontnomen wordt en 

dat zijn recht op een voorziening in rechte ondoeltreffend wordt. 603  De afweging tussen de 

bescherming van de staatsveiligheid en het recht op doeltreffende rechterlijke bescherming geldt niet 

op dezelfde wijze voor de bewijsmiddelen. Een bekendmaking van het bewijsmateriaal kan "immers 

op rechtstreekse en bijzondere wijze de staatsveiligheid schaden, doordat die bekendmaking het leven, 

de gezondheid of de gehanteerde onderzoeksmethoden kan onthullen, en er aldus afbreuk aan kan 

doen, of zelfs kan beletten, dat die autoriteiten ook in de toekomst hun taken vervullen".604 Het komt 

volgens het HvJ toe aan de nationale rechter om erop toe te zien dat de essentie van de redenen waarop 

de beperkende maatregel gegrond is, aan de betrokkene op zodanige wijze wordt meegedeeld zodat er 

rekening wordt gehouden met de noodzakelijke vertrouwelijkheid van het bewijsmateriaal en 

anderzijds in overeenstemming met het nationale recht de gevolgen te trekken uit een eventuele 

schending van de mededelingsplicht.605 

 

231. Lidstaten kunnen als zodanig niet gebruik maken van stijlformules en algemene brieven, waar 

men louter enkele vakjes moet aankruisen of aanvullen. De kennisgeving moet verder ook nog de 

gerechtelijke of administratieve instantie vermelden bij de welke de betrokkene beroep kan indienen, 

de termijn waarbinnen dit beroep ingediend moet worden, evenals de termijn van verwijdering van het 

grondgebied, zonder dat dit korter mag zijn dan één maand na de datum van de kennisgeving, behalve 

voor dringende gevallen. 606 Naast deze algemene kennisgevingverplichting van beperkende 

maatregelen, wordt een verwijderingsbesluit onderworpen aan procedurele waarborgen. Bij een 

verwijderingsbesluit moet de betrokkene toegang hebben tot gerechtelijke en in voorkomend geval 

                                                        
601 Arrest ZZ, § 63. 
602 Arrest ZZ, § 64. 
603 Arrest ZZ, § 65. 
604 Arrest ZZ, § 66. 
605 Arrest ZZ, § 68. 
606 Artikel 30, lid 3. 
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administratieve rechtsmiddelen om tegen het besluit beroep in te stellen.607 Deze rechtsmiddelen 

moeten toelaten dat er niet alleen een onderzoek van de wettigheid gebeurt, maar ook van de feiten en 

de omstandigheden, evenals de toetsing van de voorwaarden gesteld in artikel 28.608 De betrokkene 

moet daarom beschikken over een effectief en efficiënt beroep, hetgeen inhoudt dat de betrokkene 

kennis kan nemen van de redenen van het hem betreffende verwijderingsbesluit. 609 Deze procedurele 

bescherming zorgt ervoor dat de rechten van verdediging van de betrokkene beschermd worden.610 

Wanneer de betrokkene dan beroep instelt tegen dergelijk besluit en tegelijkertijd een verzoek instelt 

tot het treffen van een voorlopige voorziening ter opschorting van de uitvoering van het 

verwijderingsbesluit, dan mag de betrokkene niet worden verwijderd van het grondgebied.611 Artikel 

31, lid 2 voorziet wel in uitzonderingen, namelijk: "behoudens wanneer het verwijderingsbesluit 

gebaseerd is op een eerdere gerechtelijke beslissing, of wanneer de betrokkenen reeds toegang hebben 

gehad tot rechterlijke toetsing, of wanneer het verwijderingsbesluit gebaseerd is op dwingende 

redenen van openbare veiligheid overeenkomstig artikel 28, lid 3."  

 

232. Het komt de lidstaten toe om de rechtsmiddelen vast te stellen. Het is echter belangrijk dat dit 

gebeurt aan de hand van het gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel zoals 

ontwikkeld door vaststaande rechtspraak.612 Deze twee beginsels houden in dat de rechtsmiddelen niet 

ongunstiger mogen zijn dan die welke voor soortgelijke nationale situaties gelden en dat de 

rechtsmiddelen de uitoefening van de rechten van het vrij verkeer in de praktijk niet onmogelijk of 

uiterst moeilijk mogen maken.613 Het HvJ bespreekt deze problematiek in de zaak Byankov. Zoals 

reeds besproken, betreft het een verbod tot het verlaten van het grondgebied ten aanzien van meneer 

Byankov. Aangezien dit besluit niet aangevochten is voor de rechter, is het verwijderingsbesluit 

definitief geworden. Meer dan drie jaar na het verwijderingsbesluit heeft meneer Byankov een verzoek 

tot intrekking van het verbod neergelegd, maar tevergeefs. Dit verzoek werd afgewezen, aangezien het 

niet voldeed aan de nationale voorwaarden voor de nietigverklaring van een definitief geworden 

bestuursbesluit. Meneer Byankov stelde beroep in tegen dit besluit bij de verwijzende rechter. Het 

komt aan het HvJ toe om na te gaan of dit laatste besluit al dan niet in strijd is met het EU-recht. Het 

HvJ stelt vast dat het in casu nooit mogelijk zal zijn om het besluit tot verbod om het grondgebied te 

verlaten opnieuw te laten onderzoeken.614 Het HvJ erkent echter dat op een definitief geworden 

                                                        
607 Artikel 31, lid 1. 
608 Artikel 31, lid 3 en arrest Gaydarov, § 41. 
609 Arrest Gaydarov, § 41. 
610 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 15. 
611 Artikel 31, lid 2. 
612 Arrest Byankov, § 69. 
613 Arrest Byankov, § 69. 
614 Arrest Byankov, § 73-74. 
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bestuursbeslissing niet moet worden teruggekomen om de rechtszekerheid te handhaven. 615 

Desalniettemin moet er ook rekening gehouden worden met het principe van loyale samenwerking, 

waardoor een definitief geworden bestuursbeslissing alsnog opnieuw kan onderzocht worden 

"teneinde meer bepaald rekening te houden met de uitlegging die het Hof nadien aan een relevante 

bepaling van Unierecht heeft gegeven".616 Er zal dus een afweging gemaakt moeten worden tussen het 

loyale samenwerkingsprincipe en het beginsel van rechtszekerheid. Wanneer de nationale regeling niet 

voorziet in een heronderzoek van een absoluut verbod om het grondgebied te verlaten van onbepaalde 

duur, dan zal dit het vrij verkeer van de betrokkene teniet doen. Wanneer dan blijkt dat het verbod 

volgens het HvJ onrechtmatig is, kan het beginsel van rechtszekerheid niet doorwegen om dergelijke 

onmogelijkheid tot heronderzoek te rechtvaardigen.617 

 

233. Uit dit arrest blijkt dat een EU-burger of zijn familieleden die het voorwerp uitmaken van een 

beperkende maatregel over de nodige rechtsmiddelen moeten beschikken om dergelijk besluit aan te 

vechten, ook wanneer dit besluit reeds definitief is geworden. Dit laatste is echter verbonden aan het 

principe van rechtszekerheid. Dit betekent dat een definitief geworden bestuursbeslissing niet 

heropend moet worden, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen, zoals de bevinding van 

het HvJ dat een absoluut verbod om het grondgebied te verlaten voor onbepaalde duur onrechtmatig 

is, waardoor een herroeping van dergelijk besluit dient te gebeuren en dit doorweegt ten opzichte van 

het beginsel van rechtszekerheid.  

 

234. Een derde beperking van de draagwijdte van een verwijderingsbesluit is de beperking van duur 

overeenkomstig artikel 32. Artikel 32 spreekt uitdrukkelijk over een verwijderingsbesluit. Het HvJ 

heeft echter geoordeeld dat dit artikel ook van toepassing is op een verbod om het grondgebied te 

verlaten.618 Dit besliste het HvJ in het bovenvermelde arrest Byankov. Het HvJ leidt dit af uit het feit 

dat een EU-burger het recht van vrij verkeer heeft. Dit houdt zowel het recht om vrij te reizen en te 

verblijven in lidstaten, als het recht om de lidstaat van herkomst te verlaten. Dit laatste wordt immers 

ook uitdrukkelijk erkend door artikel 4, lid 1.619 De betrokkene moet een aanvraag kunnen indienen tot 

opheffing van het verwijderingsbesluit binnen een redelijke termijn en in elk geval drie jaar na de 

tenuitvoerlegging van het verwijderingsbesluit.620 Deze beperking in tijd is mijns inziens een gevolg 

van voorwaarde dat dergelijk besluit gebaseerd moet zijn op het individuele en actuele gedrag van de 

betrokkene. De betrokkene moet immers met de aanvraag bewijzen dat er een wijziging is in de 

                                                        
615 Arrest Byankov, § 76. 
616 Arrest Byankov, § 77. 
617 Arrest Byankov, § 81. 
618 Arrest Byankov, § 67. 
619 Arrest Byankov, § 30-32. 
620 Artikel 32, lid 1, eerste alinea. 
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materiële zin van de omstandigheden die de opheffing van het verwijderingsbesluit rechtvaardigen.621 

Wat "wijziging in de materiële zin" betekent is niet zeker, het HvJ heeft zich hier tot nu toe nog niet 

over moeten uitspreken. Het zal aan de nationale rechters toekomen om na te gaan of dergelijke 

wijzigingen zich daadwerkelijk hebben voorgedaan.622 De lidstaat dient binnen de zes maanden na 

indiening van de aanvraag te antwoorden.623 De aanvragers hebben niet het recht om het grondgebied 

van de lidstaat te betreden zolang er geen positief besluit is.624 

 

235. Tot slot wordt een verwijderingsmaatregel ook nog beperkt in draagwijdte, aangezien deze 

maatregel niet getroffen mag worden als een straf of bijkomende straf naast de vrijheidsstraf, behalve 

wanneer aan de voorwaarden gesteld in artikel 27, 28 en 29 voldaan is.625 Dit houdt in dat er geen 

mildere procedure is wanneer lidstaten de verwijdering gebruiken binnen een strafrechtelijk systeem, 

dan binnen een administratiefrechtelijk systeem.626 Ongeacht binnen welke procedure de verwijdering 

gehanteerd wordt, moet er voldaan zijn aan de voorwaarden voorgeschreven in de 

Burgerschapsrichtlijn. Wanneer zo een verwijderingsbesluit getroffen wordt als straf, dan moet deze 

binnen de twee jaar na de uitvaardiging tenuitvoergelegd worden, zo niet moet de lidstaat een nieuwe 

controle uitvoeren of er zich nog steeds een actuele en werkelijke bedreiging van openbare orde of de 

openbare veiligheid voordoet en of er zich geen nieuwe wijzigingen stellen.627 

 

AFDELING 2: Misbruik van rechten 
 

236. De Burgerschapsrichtlijn voorziet naast de mogelijkheid voor lidstaten om het vrij verkeer van 

EU-burgers en hun familieleden te beperken op grond van redenen van openbare orde, openbare 

veiligheid en volksgezondheid, ook in de mogelijkheid om de nodige maatregelen te treffen om de 

rechten vervat in de Burgerschapsrichtlijn te ontzeggen, te beëindigen, of in te trekken in geval van 

rechtsmisbruik of fraude. Het is daarom belangrijk om na te gaan wat onder de begrippen 

rechtsmisbruik of fraude valt. De Commissie bespreekt in zijn richtlijn uitvoerig hoe deze begrippen 

verstaan moeten worden. Het omschrijft "fraude" "als bewust bedrog of bewuste misleiding met als 

doel om op grond van de richtlijn het recht van vrij verkeer en verblijf te krijgen".628 De Commissie 

                                                        
621 Artikel 32, lid 1, eerste alinea. 
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626 E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU citizenship directive: a commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, 291. 
627 Artikel 33, lid 2. 
628 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
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stelt dat het begrip waarschijnlijk beperkt is tot de gevallen van vervalsing van documenten en onjuiste 

voorstelling van feiten betreffende de voorwaarden van het verblijfsrecht.629 Opmerkelijk is echter wel 

dat de Commissie gebruik maakt van het woord "waarschijnlijk". Dit wijst er mijns inziens op dat de 

Commissie zelf niet echt weet wat allemaal verstaan moet worden onder het begrip "fraude". 

Daarnaast omschrijft de Commissie het begrip "misbruik" "als kunstmatig gedrag dat als enig doel 

heeft het door het Gemeenschapsrecht gewaarborgde recht van vrij verkeer en verblijf te krijgen en 

dat, hoewel het formeel voldoet aan de voorwaarden van de communautaire voorschriften, in strijd is 

met het doel van die voorschriften".630 De Burgerschapsrichtlijn geeft schijnhuwelijken als voorbeeld 

van het begrip "misbruik". Om een schijnhuwelijk te onderscheiden van een huwelijk moet naar het 

doel van het huwelijk gekeken worden volgens de Commissie. Wanneer het huwelijk als enige doel 

heeft om van het recht van vrij verkeer te kunnen genieten, moet het beschouwd worden als een 

schijnhuwelijk. De Commissie stelt een lijst indicatieve criteria op die ofwel aantonen dat er 

waarschijnlijk geen misbruik is gemaakt, ofwel doen vermoeden dat er waarschijnlijk wel misbruik is 

gemaakt. Voorbeelden van het eerste geval zijn: "het echtpaar had reeds lang een relatie, de 

echtgenoten zijn reeds lang gehuwd,…". Voorbeelden van het tweede geval zijn: "de echtgenoten 

hebben elkaar nooit ontmoet, ze spreken geen taal die beiden verstaan,…". 

 

237. Meer duidelijkheid is er omtrent dit begrip niet te vinden, ook niet in de rechtspraak van het HvJ. 

Het HvJ vernoemt in het arrest Metock de beperkingen ten aanzien van het vrij verkeer van personen 

op en verwijst naar artikel 35.631 Het HvJ herhaalt louter de bepaling zonder hier iets aan toe te 

voegen. Hoewel de Commissie reeds aanwijzingen geeft, zal het wachten zijn op rechtspraak van het 

HvJ om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de begrippen "misbruik" en "fraude". 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                             

grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 15. 
629 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 15. 
630 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een 
betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 
2009, 16. 
631 Arrest Metock, § 75. 
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HOOFDSTUK 7:  
LIDSTATEN ZIJN NIET ALTIJD VOORBEELDIGE 

STUDENTEN 
 

 

238. De Burgerschapsrichtlijn zoals deze in voorgaande hoofdstukken is besproken, zal alleen maar 

zijn volle uitwerking kunnen hebben indien de EU-burgers op de hoogte zijn van hun verstevigde 

rechten. Hiervoor is een correcte omzetting van de Burgerschapsrichtlijn in de nationale wetgeving 

noodzakelijk. Net dit laatste is hetgeen waar het schoentje wringt. Niet alle lidstaten zijn voorbeeldige 

studenten, die opgelegde taken uitvoeren zoals gevraagd. Wanneer bepalingen van de 

Burgerschapsrichtlijn in het geheel of voor een deel niet (correct) zijn omgezet, zal dit leiden tot 

rechtsonzekerheid waardoor de rechten van de EU-burgers en hun familieleden ondermijnd worden. 

 

239. Overeenkomstig artikel 40 Burgerschapsrichtlijn moeten de lidstaten de nodige wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden zodanig dat zij uiterlijk 30 april 2006 aan de 

richtlijn voldoen. In het Verslag632 van de Commissie over de toepassing van de Burgerschapsrichtlijn 

bespreekt de Commissie de mate waarin de omzettingsmaatregelen in overeenstemming zijn met de 

richtlijn en dit twee jaar en een half na de uiterlijke omzettingsdatum. De lidstaten waren eerst en 

vooral verplicht overeenkomstig artikel 40, 2 Burgerschapsrichtlijn de nationale 

omzettingsmaatregelen mee te delen aan de Commissie. Een dergelijke mededeling maakt het niet 

alleen voor lidstaten mogelijk de Commissie te verzekeren dat de Burgerschapsrichtlijn in nationale 

rechtsorde is omgezet, maar zo beschikt de Commissie ook over voldoende noodzakelijke informatie 

om zelf vast te stellen dat de noodzakelijke maatregelen getroffen zijn. Al in dit vroege stadium liep 

het fout. Er werden naar aanleiding van het niet meedelen van de nationale omzettingsmaatregelen 

tegen liefst 19 lidstaten door de Commissie inbreukprocedures ingeleid overeenkomstig artikel 258 

VWEU. Dit wil zeggen dat alle lidstaten met uitzondering van Denemarken, Ierland, Nederland, 

Oostenrijk, Slovenië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië niet voldeden aan de verplichting hun 

omzettingsmaatregelen mee te delen.633  

 

240. Ook over de mate waarin de omzettingsmaatregelen overeenstemmen met de 

Burgerschapsrichtlijn is de Commissie duidelijk: "Over het geheel genomen is de omzetting van 
                                                        
632 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van Richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2008) 840 definitief, 10 december 2008. 
633  Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van Richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2008) 840 definitief, 10 december 2008, 3. 
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richtlijn 2004/38/EG nogal teleurstellend. Geen enkele lidstaat heeft de richtlijn daadwerkelijk en 

correct in haar geheel omgezet. Geen enkel artikel van de richtlijn is door alle lidstaten daadwerkelijk 

en correct omgezet."634 En dit twee en een half jaar na de uiterlijke omzettingsdatum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 1: Omzetting van de Burgerschapsrichtlijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2: Algemeen omzettingscijfer van de Burgerschapsrichtlijn 

                                                        
634 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van Richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2008) 840 definitief, 10 december 2008, 3. 
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  Fig. 3: Situatie per lidstaat 

 

241. Uit deze statistieken leid ik af dat louter 63% van de Burgerschapsrichtlijn correct én volledig is 

omgezet. Dit wil zeggen dat liefst 21% niet, onduidelijk of onjuist en/of onvolledig is omgezet (de 8% 

gunstigere behandeling buiten overweging gelaten).635 Niet één lidstaat van de 27 slaagt erin de 

Burgerschapsrichtlijn om te zetten zoals het hoort.636 Portugal, Griekenland, Cyprus, Malta, Finland, 

Luxemburg en Spanje behoren tot de betere studenten in de klas. Deze lidstaten hebben bijna de 

gehele Burgerschapsrichtlijn omgezet, weliswaar met een beperkt aantal onjuistheden en/of 

onvolledigheden. Opmerkelijk is echter dat deze landen in beperkte mate gunstigere maatregelen 

hebben ingevoerd om deze Burgerschapsrichtlijn om te zetten, met uitzondering van Spanje. 

Oostenrijk daarentegen bevindt zich helemaal aan het einde van de rij, deze laatste heeft merendeels 

de Burgerschapsrichtlijn helemaal niet, onduidelijk of onjuist omgezet. Er kan bovendien ook 

vastgesteld worden dat ook België niet de meest voorbeeldige student is, maar zich bevindt bij de 

groep gemiddelde studenten. 

 

242. De Commissie heeft in verschillende zaken voor het HvJ gevraagd aan het HvJ om vast te stellen 

dat lidstaten niet hebben voldaan aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Burgerschapsrichtlijn, 

namelijk het meedelen van de omzettingsmaatregelen en het laten in werking treden van de nodige 

wettelijke, bestuursrechtelijke of administratiefrechtelijke maatregelen overeenkomstig artikel 40 

Burgerschapsrichtlijn.  

 

                                                        
635 Figuur 1 en 2. 
636 Figuur 3. 
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243. Luxemburg637 is één van de landen die overeenkomstig artikel 258 VWEU onderworpen is door 

de Commissie aan een inbreukprocedure. De Commissie was van oordeel dat Luxemburg geen 

informatie heeft verschaft omtrent de genomen maatregelen om de omzetting van de 

Burgerschapsrichtlijn in nationale rechtsorde te verzekeren. Bovendien waren er ook geen andere 

bijkomende elementen van informatie geleverd die eventueel zouden kunnen leiden tot de vaststelling 

dat de nodige maatregelen waren getroffen. Luxemburg had vervolgens de mogelijkheid om 

opmerkingen te formuleren waarin zij de Commissie informeerden over een volgend wetsvoorstel 

omtrent het vrij verkeer en immigratie. Luxemburg verzekerde verder in latere opmerkingen dat het 

wetsvoorstel zou voorgelegd worden aan het nationale Parlement in de lente van het jaar 2007, maar 

verdere informatie bleef uit, waarop de Commissie een zaak inleidde voor het HvJ. Hoewel 

Luxemburg zich probeert te verdedigen door aan te halen dat het niet in de mogelijkheid was verdere 

informatie te verschaffen aangezien er pas midden 2008 over het wetsvoorstel zou gestemd worden, 

stelt het HvJ vast dat Luxemburg niet voldaan heeft aan de verplichtingen voortvloeiend uit de 

omzetting van de Burgerschapsrichtlijn, aangezien het niet de nodige wettelijke, bestuursrechtelijke en 

administratiefrechtelijke maatregelen getroffen heeft. Het HvJ herhaalt namelijk de vaststaande 

rechtspraak dat aan de ene kant het bestaan van inbreuk moet beoordeeld worden in functie van de 

situatie van een lidstaat op het ogenblik van het aflopen van de vastgestelde termijn van het met 

redenen omkleed advies en veranderingen niet in acht moeten genomen worden door het HvJ en dat 

aan de andere kant praktijken of situaties gerelateerd aan de interne rechtsorde niet kunnen gebruikt 

worden om een niet-nakoming van verplichtingen volgend uit een richtlijn te rechtvaardigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 4: Overzicht per artikel 

                                                        
637 Arrest Europese Commissie t. Groot-Hertogdom Luxemburg. 

NL 13   NL 

3. Overzicht per artikel 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36
 



 122 

244. Uit een artikelsgewijs overzicht638 leid ik af dat de lidstaten zeer terughoudend zijn om de 

Burgerschapsrichtlijn voldoende of volledig om te zetten wanneer het gaat over de beperkingen op het 

inreis- en verblijfsrecht om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid 

(Hoofdstuk VI Burgerschapsrichtlijn). Dit hoofdstuk is nochtans van groot belang voor een evenwicht 

te vinden tussen de belangen van de lidstaten en die van de EU-burgers. Het is essentieel dat de 

bepalingen van hoofdstuk VI expliciet worden omgezet, zodanig dat EU-burgers kunnen beschikken 

over een duidelijke en volledige beschrijving van hun rechten. Slechts vier lidstaten, namelijk Cyprus, 

Griekenland, Malta en Portugal, hebben de materiële waarborgen omvat in artikel 27 en artikel 28 

Burgerschapsrichtlijn correct en volledig omgezet. Het probleem is dat lidstaten weigeren om te zetten 

dat een beperking van de vrijheid van verkeer en verblijf van EU-burgers en hun familieleden niet om 

redenen van economische doeleinden mag zijn.639 Ook de omzetting van de procedurele waarborgen 

omvat in artikel 30 en 31 Burgerschapsrichtlijn laten de wensen over, de bepalingen zijn meer bepaald 

onnauwkeurig omgezet en door slechts vier lidstaten correct omgezet (Cyprus, Litouwen, Griekenland 

en Portugal). 

 

245. Daarnaast kan uit het artikelsgewijs overzicht afgeleid worden dat de lidstaten ook terughoudend 

zijn om de Burgerschapsrichtlijn voldoende of volledig om te zetten wanneer het gaat over de rechten 

van de familieleden van een EU-burger, met name de derdelanders. Dit gaat dan meer bepaald over de 

begunstigden met een andere nationaliteit in artikel 3, lid 2 (welke door 13640 van de 27 lidstaten niet 

correct is omgezet)641, het inreisrecht van familieleden met een derde nationaliteit in artikel 5, lid 2642, 

het behoud van het verblijfsrecht voor familieleden met een derde nationaliteit in artikel 12, lid 2643. 

 

246. Er kunnen naast deze negatieve zaken echter ook positieve opmerkingen gemaakt worden. Er zijn 

ook heel wat lidstaten die toch zeer voorbeeldig zijn en het recht van vrij verkeer en verblijf van de 

EU-burgers en hun familieleden verder vereenvoudigen. Artikel 37 Burgerschapsrichtlijn laat namelijk 

de mogelijkheid bestaan voor de lidstaten om gunstigere nationale maatregelen in de nationale 

                                                        
638 Figuur 4. 
639 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van Richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2008) 840 definitief, 10 december 2008, 8. 
640 Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Polen, Slovenië, 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 
641 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van Richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2008) 840 definitief, 10 december 2008, 4. 
642 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van Richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2008) 840 definitief, 10 december 2008, 5. 
643 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van Richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2008) 840 definitief, 10 december 2008, 7. 
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rechtsorde te hebben. Vele lidstaten maken hier dan ook gebruik van.644 Zo zullen Spanje en Estland 

een gunstigere voorwaarden stellen voor het verblijfsrecht voor meer dan drie maanden, waardoor het 

verblijfsrecht louter verleend wordt op basis van het Europees burgerschap. Een ander voorbeeld is 

een gunstigere behandeling voor werkzoekenden op het vlak van verblijfsrecht voor maximum 3 

maanden overeenkomstig artikel 6 Burgerschapsrichtlijn verleend door Finland, Denemarken, Malta 

en Zweden.645  

 

  

                                                        
644 Figuur 3 en 4. 
645 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van Richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2008) 840 definitief, 10 december 2008, 5. 
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HOOFDSTUK 8:  
CONCLUSIE 

 

 

247. Het doel van de Burgerschapsrichtlijn is duidelijk omschreven. De Burgerschapsrichtlijn heeft 

immers als doel het vrij verkeer en verblijf van EU-burgers te vereenvoudigen en te versterken. 

Desalniettemin blijven heel wat onzekerheden en onduidelijkheden zichtbaar, ook na de codificatie 

van voorgaande rechtspraak. Dit kan afgeleid worden aan de lijvigheid van deze masterproef, waar ik 

tracht duidelijkheid te brengen in de onderliggende betekenis van de Burgerschapsrichtlijn aan de 

hand van de verschillende arresten. Als het ware tracht ik door de bomen het bos weer te zien.  

 

248. Tussen de lijnen door meen ik een 'burgerschapsgerichte' interpretatie op te merken. De EU valt 

en staat met de vier gecreëerde vrijheden, waarvan de EU-burgers een belangrijke tak 

vertegenwoordigen. Doordat de EU-burgers een centrale rol spelen in de realisatie van de interne 

markt, gaat het HvJ soms zelfs over tot een 'persoonsgerichte' interpretatie. Het HvJ benadrukt in de 

meeste arresten dan ook het fundamentele en persoonlijke karakter van het vrij verkeer van personen 

en kan niet anders dan dergelijke interpretatie doortrekken doorheen de rechtspraak omtrent het 

Europees burgerschap. Deze 'burgerschapsgerichte' interpretatie zorgt er dan voor dat het principe van 

ruime interpretatie van fundamentele rechten en het principe van restrictieve interpretatie van 

uitzonderingen op deze fundamentele rechten tot zijn uiterste benut wordt. Laat mij toe dit te schetsen 

aan de hand van arresten die ik besproken heb in deze masterproef. 

 

249. De Burgerschapsrichtlijn en het HvJ gebruiken de EU-burger als het ware als een instrument om 

het Europese burgerschap verder te ontplooien en geleidelijk aan de interne markt te realiseren. De 

centrale rol van de EU-burger wordt dan ook door het HvJ maximaal benadrukt. Hierdoor zullen ook 

de familieleden een belangrijke rol spelen. Een EU-burger kan zich in een gastlidstaat slechts ten volle 

thuis voelen en ontplooien, wanneer ook zijn familieleden hem kunnen vervoegen. Het HvJ weerhoudt 

zich daarom niet om de elementen die verband houden met het gezinsleven van de EU-burger zeer 

ruim te interpreteren. Zodanig dat ook familieleden, ongeacht hun nationaliteit, onder de 

werkingssfeer van de Burgerschapsrichtlijn vallen. Op deze manier brengt het HvJ de bevoegdheid 

omtrent het vrij verkeer van deze personen onder het alziend oog van de EU, waardoor de 

beoordelingsmarge van de lidstaten tot een uiterst minimum wordt beperkt.  

 

250. Derdelanders zijn hier een goed voorbeeld van. Wanneer derdelanders familie zijn van de EU-

burgers, dan kunnen zij aanspraak maken op afgeleide rechten. Hiervoor moeten ze de EU-burger 

begeleiden of zich bij deze voegen. Het HvJ gaat doorheen de jaren van een enge interpretatie naar een 
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ruime interpretatie omslaan. In het arrest Akrich interpreteert het HvJ de rechten van derdelanders 

immers beperkt. Het laat hierdoor een zeer ruime beoordelingsmarge toe voor de lidstaten. Lidstaten 

kunnen zo allerhande voorwaarden vooropstellen waaraan derdelanders moeten voldoen vooraleer zij 

aanspraak kunnen maken op afgeleide rechten, bijvoorbeeld de vereiste van voorafgaand legaal 

verblijf. Het arrest Metock gooit het echter over een heel andere boeg. Zo zullen derdelanders een EU-

burger begeleiden of zich bij hem voegen, ongeacht het tijdstip of de plaats waar de familieband is 

ontstaan, zonder dat lidstaten hier voorwaarden aan mogen verbinden. 

 

251. Het HvJ spitst zich dus toe op de EU-burger en zijn gezin en hoe een versteviging van het vrij 

verkeer gaat bijdragen tot de versteviging van het Europese burgerschap. Daarom gaat het HvJ niet 

louter in algemene of absolute termen spreken, maar de beoordeling over laten aan de nationale 

rechter, die het best geplaatst is om rekening te kunnen houden met alle feitelijke gegevens en de 

persoonlijke omstandigheden waarin de EU-burger zich bevindt. Het HvJ laat hier duidelijk een 

'burgerschapsgerichte', of meer zelfs een 'persoonsgerichte' interpretatie blijken. Een voorbeeld is het 

arrest Brey waar het HvJ verwijst naar de persoonlijke omstandigheden. Een economisch inactieve 

persoon moet over voldoende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat hij een onredelijke 

belasting vormt voor het socialebijstandsstelsel van de gastlidstaat. Wanneer de EU-burger dan 

aanspraak moet maken op een socialebijstandsuitkering, dan is het duidelijk dat de EU-burger een 

belasting vormt voor het socialebijstandsstelsel. Het HvJ zegt dat het mogelijk is dat de EU-burger een 

onredelijke belasting vormt, maar dat dit niet zeker is. Om dit met zekerheid vast te stellen moeten de 

lidstaten de persoonlijke omstandigheden in rekening brengen. Lidstaten dienen dus een in concreto 

beoordeling uit te voeren vooraleer zij een beslissing nemen. 

 

252. Eens de Burgerschapsrichtlijn een beoordelingsmarge laat aan de lidstaten, gaat het HvJ de 

'persoonsgerichte' interpretatie des te sterker toepassen. Beperkende maatregelen ten aanzien van het 

vrij verkeer van EU-burgers en hun familieleden moeten ten alle tijden gebaseerd zijn op het 

persoonlijk gedrag van de betrokkene zoals het HvJ dit ook voor de inwerkingtreding van de 

Burgerschapsrichtlijn reeds bepaald had. Er moet een specifieke beoordeling van het gedrag 

plaatsvinden, waardoor algemeen beperkende maatregels uit den boze zijn. 

 

253. Het staat ondertussen vast dat de persoon van de EU-burger een belangrijke positie inneemt. 

Maar de EU-burger alleen is niet voldoende om het Europees burgerschap verder te ontplooien. De 

belangrijkste vernieuwing naar mijn mening door middel van de Burgerschapsrichtlijn is het duurzaam 

verblijfsrecht. Het duurzaam verblijfsrecht werd ingevoerd om het gevoel van het Europees 

burgerschap te versterken en is een kernelement voor het bevorderen van de sociale samenhang. Eens 

de EU-burger en zijn familieleden het duurzaam verblijfsrecht verkrijgen, draait alles rond de 

integratie van de EU-burger in de gastlidstaat. Er kan immers maar sprake zijn van een sociale 
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samenhang wanneer de EU-burgers en hun familieleden integreren in de gastlidstaat en aldaar leven 

volgens de normen van de gastlidstaat. Het HvJ legt in het arrest Onuekwere uit wat het verstaat onder 

deze integratiedoelstelling, namelijk dat de EU-burgers en hun familieleden de vaste waarden van de 

gastlidstaat zoals die door het strafrecht zijn beschermd moeten eerbiedigen. Een duidelijk voorbeeld 

van hoe men dit niet doet is wanneer de EU-burger of zijn familieleden het voorwerp uitmaken van 

een strafrechtelijke veroordeling. Ook bij de bescherming van EU-burgers en hun familieleden ten 

aanzien van een verwijderingsmaatregel maakt het HvJ gebruik van de integratiedoelstelling om zijn 

rechtspraak te verantwoorden. Het HvJ onderwerpt in de arresten Tsakouridis, M. G. en P. I deze 

beperkende maatregelen aan een strikte controle van de persoonlijke omstandigheden. Dergelijke 

beperkende maatregelen kunnen immers ernstige schade aanbrengen aan EU-burgers of hun 

familieleden wanneer zij daadwerkelijk geïntegreerd zijn. De integratiedoelstelling gaat dus een 

belangrijk onderdeel zijn van de 'burgerschapsgerichte' interpretatie. 

 

254. De 'burgerschapsgerichte' en 'persoonsgerichte' interpretatie is dus ook een manier om beetje bij 

beetje het onderscheid tussen de nationale onderdanen en EU-burgers zo klein mogelijk te maken. 

Laat mij dit verduidelijken aan de hand van het begrip "sociale bijstand". Het HvJ is in het arrest 

Vatsouras en Koupatantze bereid om de bepalingen van artikel 24 omtrent de uitzondering op het 

beginsel van gelijke behandeling, zoals "sociale bijstand", zo eng mogelijk te interpreteren. Het HvJ 

maakt gebruik van een artificiële brug naar het VWEU. Het HvJ breidt artikel 45 VWEU uit ten 

voordele van werkzoekenden, waardoor de werkzoekenden beschermd worden door het beginsel van 

gelijke behandeling op grond van artikel 45, lid 2. Dit gelijkheidsbeginsel biedt een betere 

bescherming dan artikel 24, waardoor niet alleen economisch actieve EU-burgers, maar ook 

werkzoekenden een betere bescherming ten aanzien van ongelijke behandeling krijgen. Toch is het 

HvJ voorzichtig. Het stelt immers voorwaarden voorop die verwant zijn aan het doel van de 

Burgerschapsrichtlijn en aan de historische wortels van het vrij verkeer van personen. Zo zullen 

werkzoekenden een reële band met de arbeidsmarkt moeten hebben opgebouwd en moet de financiële 

uitkering tot doel hebben de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Wanneer deze 

voorwaarden vervuld zijn, zal de uitkering niet beschouwd worden als "sociale bijstand", waardoor de 

uitzondering op het beginsel van gelijke behandeling niet van toepassing is. Door de uitbreiding van 

artikel 45 VWEU tot werkzoekenden, worden meer EU-burgers rechtstreeks onder het beginsel van 

gelijke behandeling vervat in de Burgerschapsrichtlijn gebracht en wordt het onderscheid tussen 

nationale onderdanen en EU-burgers onrechtstreeks kleiner. 

 

255. Het voorgaande zijn allemaal voorbeelden van hoe het HvJ onrechtstreeks een 

'burgerschapsgerichte' interpretatie toepast. Het HvJ gaat in zijn rechtspraak ook rechtstreeks 

verwijzen naar het Europees burgerschap. Hierdoor wordt de 'burgerschapsgerichte' interpretatie 

alleen maar bevestigd. Dit kan mijns inziens tot rare constructies leiden.  
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256. Het HvJ gaat het Europees burgerschap in het arrest Ziolkowski gebruiken om te verantwoorden 

dat vooraleer een persoon die EU-burger geworden is door de toetreding van zijn land van herkomst 

tot de EU en die reeds in een Europese gastlidstaat verbleven heeft, aanspraak kan maken op het 

duurzaam verblijfsrecht maken, moet voldoen aan de voorwaarden van het lang verblijfsrecht, zodanig 

dat dit verblijf als legaal beschouwd kan worden. De Burgerschapsrichtlijn veronderstelt immers een 

ononderbroken periode van vijf jaar legaal verblijf in de gastlidstaat vooraleer men het duurzaam 

verblijfsrecht kan verkrijgen. Dit leidt er echter toe dat deze persoon tijdens het verblijf aan de 

voorwaarden voorschreven in artikel 7 moet voldoen, zonder dat hij weet dat hij op dat ogenblik aan 

die voorwaarden moet voldoen. Dit kan er toe leiden dat de persoon steeds legaal verbleven heeft op 

het grondgebied van de gastlidstaat voor de toetreding van zijn land van herkomst tot de EU, maar dat 

hij desalniettemin geen aanspraak kan maken op het duurzaam verblijfsrecht om dat hij aan op dat 

ogenblik onbekende voorwaarden niet voldeed. Dit heeft ook tot gevolg dat de Burgerschapsrichtlijn 

retroactief toegepast gaat worden op bepaalde situaties, terwijl het HvJ in het arrest Lassal (§ 38) 

geoordeeld heeft dat het duurzaam verblijfsrecht pas ingevoerd is met de Burgerschapsrichtlijn met als 

gevolg dat er geen terugwerkende kracht wordt verleend aan het duurzaam verblijfsrecht. Hoewel het 

duurzaam verblijfsrecht niet retroactief toegepast mag worden, gaat het HvJ het begrip "legaal" uit 

artikel 16 definiëren aan de hand van voorwaarden die ook vervat zijn in de Burgerschapsrichtlijn en 

dus wel op retroactieve wijze toegepast worden. Ongeacht deze dubieuze retroactieve toepassing van 

de voorwaarden gesteld in artikel 7, ben ik van oordeel dat het instellen door de EU-wetgever van 

deze voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op het duurzaam verblijfsrecht weinig problemen 

met zich mee zal brengen. Wanneer de EU-burgers werknemers of zelfstandigen of zij die deze status 

behouden hebben, dan zullen zich geen problemen voordoen. Zij zijn immers niet onderworpen aan 

voorwaarden zoals economisch inactieve EU-burgers dit zijn. Zij moeten louter de hoedanigheid 

bezitten van werknemer of zelfstandige. Daarnaast waren de EU-burgers derdelanders op het ogenblik 

dat zij in de gastlidstaat verbleven hebben. Zij waren dus onderworpen aan de nationale 

migratiewetten die erom bekend staan strikter en strenger te zijn dan de Unierechtelijke normen.  

 

257. Een ander verderstrekkend voorbeeld is de conclusie van Advocaat-Generaal WAHL in de zaak 

Saint Prix. Het valt natuurlijk af te wachten dat het HvJ deze gedachtegang gaat volgen. Ik ben van 

oordeel dat het HvJ dit wel gaat doen. Het zou immers consistent zijn met de rechtspraak omtrent het 

Europese burgerschap. Hierdoor zal een vrouw die tijdelijk arbeidsongeschikt is toch haar status van 

werknemer behouden wanneer zij genoodzaakt is de arbeid stop te zetten ingevolge haar 

zwangerschap en dit gebaseerd op een rechtsgrond die de tijdelijke arbeidsongeschiktheid ingevolge 

ziekte rechtvaardigt. Deze redenering komt echter veel geloofwaardiger over, wanneer het HvJ zegt 

dat de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan de fysieke ongemakken van de zwangerschap en niet de 

zwangerschap op zich. Hierdoor zou het HvJ de toepassing ervan min of meer duidelijk afbakenen. 

Zwangere vrouwen die nog in staat zijn te werken, maar de arbeid toch stopzetten, zullen hun status 
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van werknemer verliezen. Zwangere vrouwen die niet meer in staat zijn te werken, zullen hun status 

van werknemer behouden. Ik kijk vol verwachting uit naar de uitspraak, maar dan voornamelijk naar 

de redenering van het HvJ. 

 

258. Vervolgens is er de artificiële constructie van de 'effectieve genot'-test. Hoewel de 

Burgerschapsrichtlijn en ook het HvJ een zo ruim mogelijke betekenis tracht voor te houden, valt het 

op dat het HvJ de territoriale werkingssfeer van de Burgerschapsrichtlijn eng houdt. Het HvJ houdt 

voor dat een EU-burger alleen maar valt binnen de territoriale werkingssfeer van de 

Burgerschapsrichtlijn wanneer deze het vrij verkeer van personen ook daadwerkelijk uitgeoefend 

heeft. Waar het arrest McCarthy voorhield dat er sprake moet zijn van een verplaatsingselement, vult 

het arrest S. en G. dit aan met een vestigingselement. Hierdoor zal noch het louter bezit van meerdere 

Europese nationaliteiten, noch de regelmatige verplaatsing van de lidstaat van herkomst naar een 

andere lidstaat zonder zich aldaar te vestigen, de EU-burger binnen de territoriale werkingssfeer van 

de Burgerschapsrichtlijn brengen. Het HvJ gaat deze enge territoriale werkingssfeer trachten te 

remediëren door gebruik te maken van een artificiële constructie. Het gaat namelijk de 'effectieve 

genot'-test introduceren en als zodanig een verblijfsrecht afleiden uit de algemene bepaling die het vrij 

verkeer van personen invoert.  

 

259. Dit lijkt mij een nogal vergezochte constructie. Waarom de territoriale werkingssfeer van de 

Burgerschapsrichtlijn zo eng en strikt interpreteren om nadien via een omweg alsnog een verblijfsrecht 

toe te kennen op grond van artikel 20 VWEU. Beiden hebben immers eenzelfde resultaat. Ik meen dat 

het HvJ onopvallend en tussen de lijnen door zoveel mogelijk situaties waarin EU-burgers voorkomen 

binnen de bevoegdheid van de EU tracht te plaatsen en zo de lidstaten geen beoordelingsmarge laat. 

Het HvJ had ook de territoriale werkingssfeer van de Burgerschapsrichtlijn ruim kunnen omschrijven, 

waarbij het de letterlijke betekenis buiten beschouwing liet, en zich eerder focussend op het nuttig 

effect van de Burgerschapsrichtlijn en op de bescherming van het gezinsleven. Ook het HvJ lijkt in te 

zien dat de uitbreiding door het arrest Ruiz Zambrano, weliswaar via de omweg van artikel 20 VWEU, 

dermate verregaand is. Slechts drie maanden later zet het HvJ een grote stap terug, zodat alleen in de 

uitzonderlijke situaties waar een EU-burger door het niet verlenen van verblijfsrechten aan 

familieleden feitelijk en effectief verplicht wordt het Europese grondgebied in het geheel te verlaten, 

de 'effectieve genot'-test nog zal slagen. Aangezien het HvJ in geen enkel arrest omtrent deze materie 

de bescherming van het gezinsleven een rol laat spelen, is het duidelijk dat het HvJ niet bereid is om 

een ruime territoriale werkingssfeer te hanteren. Meer zelfs, in het arrest Ymeraga bepaalt het HvJ 

immers dat de eenheid van de familie geen voldoende argument is om de 'effectieve genot'-test te laten 

slagen. Hieruit leid ik af dat het arrest Ruiz Zambrano slechts een vreemde eend in de bijt is. De 

Burgerschapsrichtlijn zal dus slechts rechten verlenen wanneer er geen sprake is van een 'puur interne 

aangelegenheid' en de EU-burger daadwerkelijk zijn vrij verkeer heeft uitgeoefend. Ook de omweg via 
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artikel 20 en 21 VWEU zal zo goed als nooit soelaas bieden zolang het HvJ de bescherming van het 

gezinsleven niet in aanmerking neemt als element van het effectieve genot. De EU-burger heeft 

immers steeds een onvoorwaardelijk recht van verblijf in de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit. 

 

260. Naar mijn mening interpreteert het HvJ de bepalingen van de Burgerschapsrichtlijn zo ruim en 

'burgerschapsgericht' mogelijk, met de bedoeling om zoveel mogelijk bevoegdheden uit de handen van 

de lidstaten te trekken. Wat mij daarbij opvalt is dat het HvJ zich hier niet weerhoudt om gebruik te 

maken van het argument van de bescherming van het gezinsleven en het nuttig effect net om een 

ruime toepassing van de Burgerschapsrichtlijn toe te laten. Waar een EU-burger de 

Burgerschapsrichtlijn niet kan opwerpen tegen de lidstaat van herkomst wanneer hij zijn vrij verkeer 

niet heeft uitgeoefend, laat het HvJ dit wel toe wanneer hij zijn vrij verkeer heeft uitgeoefend en zich 

terug wenst te begeven naar zijn lidstaat van herkomst. Bij dit laatste laat het HvJ het argument van de 

bescherming van het gezinsleven juist een zeer grote rol spelen. Wanneer de EU-burger zijn recht van 

vrij verkeer heeft uitgeoefend, aldaar meer dan drie maanden verbleven heeft en met de derdelander 

daadwerkelijk een gezinsleven heeft opgebouwd, dan moet de derdelander afgeleide rechten hebben. 

Anders oordelen zou immers betekenen dat de Burgerschapsrichtlijn zijn nuttig effect kwijtraakt. Het 

HvJ maakt ook hier duidelijk gebruik van een 'burgerschapsgerichte' en 'persoonsgerichte' 

interpretatie. 

 

261. Het laatste voorbeeld hiervan schets ik aan de hand van de verhoogd bescherming tegen 

verwijdering. De EU-wetgever heeft de verhoogde bescherming tegen verwijdering van het 

grondgebied van de gastlidstaat eens de EU-burger of zijn familieleden aldaar verbleven hebben 

ingevoerd met als oogmerk het Europese burgerschap te beschermen. De bescherming dient immers 

strenger te worden naarmate de EU-burger en zijn familieleden beter in de gastlidstaat zijn 

geïntegreerd. In de lijn van zijn ruime en burgerschapsgerichte interpretatie tracht het HvJ zoveel 

mogelijk bevoegdheden naar zich toe te trekken. Het HvJ creëert hierdoor naar mijn mening een 

zekerheid dat het vrij verkeer van personen niet ondermijnd wordt door nationale verschillen en 

willekeurigheden. Het arrest P. I. is daar een uitstekend voorbeeld van. In de aanhef van de redenering 

benadrukt het HvJ dat het aan de lidstaten toekomt om begrippen als "openbare orde" en "openbare 

veiligheid te definiëren in het licht van de nationale behoeften. Het HvJ zegt zelfs dat deze behoeften 

niet alleen afhangen van lidstaat tot lidstaat, maar ook van het tijdstip waarin we ons bevinden. Na dit 

bepaald te hebben, laat het HvJ zich evenwel verleiden om het begrip "openbare veiligheid" te 

definiëren, zoals het ook reeds in het arrest Tsakouridis gedaan heeft. Meer zelfs, het HvJ grijpt terug 

naar een Unierechtelijke opsomming van een lijst van misdrijven die de openbare veiligheid wegens 

hun graad van zwaarte kunnen aantasten (rekening houdend met de 'persoonsgerichte' interpretatie 

moet ook rekening gehouden worden met de persoonlijke omstandigheden). Het HvJ gaat een begrip 

dat naar eigen zeggen nationaalrechtelijk gedefinieerd moet worden, toch Unierechtelijk uitleggen. 
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Door het begrip "openbare veiligheid" zo ruim te interpreteren in het arrest Tsakouridis en P. I., gaat 

het HvJ de lijn tussen openbare orde en openbare veiligheid vervagen. Dit brengt op zijn beurt met 

zich mee dat het begrip "openbare veiligheid" verruimd wordt, en meer situaties buiten de versterkte 

bescherming vallen. Dit heeft op zijn beurt tot gevolg dat het HvJ de verhoogde bescherming 

ingevoerd om het Europees burgerschap te versterken afzwakt en onrechtstreeks het Europese 

burgerschap afzwakt.  

 

262. Aangezien het vrij verkeer van personen een fundamenteel recht is verbonden aan het Europees 

burgerschap, ben ik zeker een voorstander van deze ruime interpretatietechniek, hoewel ik moet 

toegeven dat het soms aanleiding geeft tot vreemde constructies zoals hierjuist omschreven. Maar hoe 

meer het HvJ streeft naar de versteviging van de rechten van de EU-burgers, hoe groter het 

onderscheid wordt tussen 'mobiele' en 'stabiele' EU-burgers.646 Het HvJ zou dit kunnen oplossen door 

ook de territoriale werkingssfeer van de Burgerschapsrichtlijn uit te breiden en de 

Burgerschapsrichtlijn als zodanig toe te passen op 'puur interne aangelegenheden'. Ik besef wel dat het 

HvJ zich dan op glad ijs begeeft, aangezien de scheidingslijn tussen de Europese en nationale 

bevoegdheden hierdoor zal vervagen. Daarom ben ik van mening dat dit de achterliggende reden is om 

de territoriaal werkingssfeer eng te houden. Het is duidelijk dat de EU hier niet bevoegd voor is. Eens 

de Burgerschapsrichtlijn territoriale uitwerking krijgt, houdt het HvJ deze enge interpretatie voor 

bekeken en tracht het zoveel mogelijk situaties binnen de werkingssfeer van de Burgerschapsrichtlijn 

te trekken door beroep te doen op de hogere waarden van het Europese Burgerschap. 

 

 

 

 

                                                        
646 A. LANSBERGEN, "Testing the Limits of European Citizenship", European Policy Brief, The federal trust mei 
2009, http://www.fedtrust.co.uk/ (consultatie op 25 maart 2014). 
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