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Europees burgerschap in recente
rechtspraak van het Hof van Justitie
4

A.A.M. Schrauwen*

In de afgelopen jaren heeft het Hof van Justitie een aantal

hebben om hun eigen burgers te behandelen zoals ze
willen, en daarbij is de aanleiding vaak een verzoek om
een verblijfsrecht van gezinsleden met de nationaliteit
van een derde land. Sinds Zambrano zijn er tal van zaken
geweest waarin het Hof de mogelijkheid heeft gekregen
en aangegrepen om de Unierechtelijke basis van het
verblijfsrecht van die gezinsleden nader te duiden, en dat
is reden om die ontwikkeling hier onder de loep te nemen.
Deze bijdrage volgt daarnaast nog twee lijnen van recente
rechtspraak. De eerste betreft het door Richtlijn
2004/38/EG (hierna ook: de richtlijn) ingevoerde duurzame verblijfsrecht en de daarbij geboden extra bescherming.4 Het Hof heeft kunnen preciseren wat de basis
voor deze duurzame verblijfsstatus is en waar de grenzen
liggen van de extra garanties ontleend aan het duurzaam
verblijfsrecht. De tweede lijn betreft toekenning van uitkeringen en sociale bijstand aan Unieburgers, een onderwerp dat gevoelig ligt blijkens de pogingen van onder
andere Nederland paal en perk te stellen aan het toekennen van uitkeringen aan economisch inactieve Unieburgers.5
De bijdrage bespreekt eerst verblijfsrechten van gezinsleden van EU-burgers op grond van artikel 20 en 21 VWEU,
en behandelt deze in twee groepen al naargelang de
Unieburgers wel of geen gebruik hebben gemaakt van
hun recht op vrij verkeer, in paragraaf 2 en 3. Paragraaf
4 besteedt aandacht aan het duurzame verblijfsrecht en
paragraaf 5 aan de toegang tot sociale rechten.

arresten gewezen die nadere invulling geven aan de rechten
van EU-burgers en hun gezinsleden. Dit artikel geeft een
globale inventarisatie van deze rechtspraak en poogt de betekenis daarvan voor zowel de wijze waarop het Europees burgerschap evolueert, als voor de daaraan gekoppelde rechten
en plichten te duiden. Heeft deze rechtspraak gevolgen voor
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de normatieve visie op het burgerschap van de Unie?

1.

Inleiding

Aan het begin van dit decennium sloeg het Hof van Justitie een nieuwe weg in met betrekking tot de ontwikkeling van het Unieburgerschap, met de arresten Rottmann
en Zambrano.1 Het Hof maakte daarin duidelijk dat het
lidstaten niet is toegestaan de status van burgers van de
Unie uit te hollen door deze betekenisloos te maken of
door hun de effectieve gevolgen van die status te ontzeggen. Kortom, de nuttige werking mag niet aan het EUburgerschap ontnomen worden.2 Deze arresten worden
door menigeen beschouwd als een mijlpaal.3 Het arrest
Zambrano betreft met name de wijze waarop het Unieburgerschap grenzen stelt aan de vrijheid die lidstaten
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HvJ EU 2 maart 2010, C-135/08, Jur. 2010, p. I-1449 (Janco Rottmann/Freistaat Bayern) (hierna: HvJ EU Rottmann); HvJ EU 8 maart 2011, C-34/09,
Jur. 2011, p. I-1177 (Ruiz Zambrano/Office national de l’emploi) (hierna: HvJ EU Zambrano).
HvJ EU 15 november 2011, C-256/11 Jur. 2011, p. I-11315 (Murat Dereci), r.o. 67 (hierna: HvJ EU Dereci).
H. van Eijken & S.A. de Vries, ‘A New Route into the Promised Land? Being a European citizen after Ruiz Zambrano’, (2011) ELR, p. 704-721;
A.P. van der Mei, S.C.G. van den Bogaert & G.R. de Groot, ‘De arresten Ruiz Zambrano en McCarthy: Het Hof van Justitie en het effectieve genot
van EU-burgerschapsrechten’, NtEr 2011, afl. 6, p. 188-199; H. van Eijken, ‘Ruiz Zambrano the aftermath: de impact van artikel 20 VWEU op de
Nederlandse Rechtspraak’, NtEr 2012, afl. 2, p. 41-48; S. Mantu, ‘European Union citizenship anno 2011: Zambrano, McCarthy and Dereci’, (2012)
26(1) JIANL p. 40-55; A. Hinarejos, ‘Citizenship of the EU: clarifying “genuine enjoyment of the substance” of citizenship rights’, (2012) 71(2)
CLJ, p. 279; A. Tryfonidou, ‘Redefining the outer boundaries of EU law: The Zambrano, McCarthy and Dereci Trilogy’, (2012) 18 EPL, p. 493526; A. Wiesbrock, ‘Disentangling the “Union Citizenship Puzzle”? The McCarthy Case’, (2011) 26 ELR, p. 861; K. Hailbronner & D. Thym,
‘Annotation of Case C-34/09 Ruiz Zambrano’, (2011) 48 CML Rev., p. 1253; D. Kochenov, ‘A Real European Citizenship: The Court of Justice
Opening a New Chapter in the Development of the Union in Europe’, (2012) 18(1) CJEL, p. 55-109; M. Hailbronner & S. Iglesias Sánchez, ‘The
European Court of Justice and Citizenship of the European Union: New Developments Towards a Truly Fundamental Status’, (2011) 5 ICLJ,
p. 498; D. Kochenov & R. Plender, ‘EU Citizenship: From an Incipient Form to an Incipient Substance? The Discovery of the Treaty Text’, (2012)
37 ELR, p. 704; over de impact van het arrest Rottmann, zie onder andere J. Shaw (red.), Has the European Court of Justice Challenged the Member
State Sovereignty in Nationality Law?, EUI Robert Schuman Centre for Advanced Studies Paper No 62 (2011).
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, PbEU 2004, L 158/77, 30 april 2004 (hierna: Richtlijn 2004/38), zie
met name artikel 16 en 28.
Zie onder andere de brief aan de Tweede Kamer van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 2013, Kamerstukken II 2012/13,
29407, 177; voor een studie naar de mate waarin EU-burgers een beroep doen op openbare middelen in andere lidstaten zie A fact finding analysis
on the impact on the Member States’ social security systems of the entitlements of non-active intra-EU migrants to special non-contributory cash benefits
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De conclusie brengt de lijnen van deze, overigens niet
uitputtende, bespreking van recente rechtspraak samen
en beoogt ten eerste de vraag te beantwoorden met behulp
van welke technieken het Hof bijdraagt aan de evolutie
van het Unieburgerschap en meer in het bijzonder of
geconcludeerd kan worden dat de ontdekking, in Rottmann en Zambrano, van een ‘nieuwe dimensie’6 in de
door het Hof uitgeroepen en door de wetgever omarmde
waarlijk fundamentele status van het Unieburgerschap7
doorsijpelt in zaken waar het niet draait om de verplichting het grondgebied van de Unie te verlaten noch om
het verlies van de status van EU-burger. Daarnaast geeft
de conclusie een waardering van de rechten en plichten
van EU-burgers en lidstaten zoals deze uit de besproken
rechtspraak naar voren komen.
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2.

Verblijfsrechten voor gezinsleden van
de thuisblijvers

In de vroege rechtspraak omtrent het Unieburgerschap
benadrukte het Hof dat dit burgerschap niet tot doel heeft
de materiële werkingssfeer van het Verdrag uit te breiden
tot interne situaties die geen enkele aanknoping met het
Unierecht hebben.8 De aanknoping met Unierecht kan
echter ook ontstaan als de status zelf van de Unieburger
op het spel staat9 of de nuttige werking daaraan ontnomen wordt omdat het effectieve genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende
rechten wordt ontzegd.10 Dat laatste is een criterium van
zeer bijzondere aard dat situaties betreft waarin burgers
van de Unie feitelijk verplicht worden het grondgebied
van de Unie te verlaten.11 Dergelijke situaties zijn derhalve
niet ‘zuiver intern’, aldus het Hof.
De verwijzing naar het zeer bijzondere karakter van het
nieuwe criterium en het uitzonderlijke van de situatie in
Zambrano deed een aantal vragen rijzen. Kunnen alleen
gezinsleden van zeer jonge kinderen een succesvol beroep
doen op artikel 20 VWEU? Geldt het uitzonderlijke criterium ook ingeval een van beide ouders het grondgebied
van de Unie moet verlaten en bijgevolg het gezin ofwel
uiteenvalt ofwel als geheel de Unie zal moeten verlaten?

Speelt het fundamentele recht op eerbiediging van het
gezinsleven een rol, en zo ja, welke? En meer in het algemeen: is het Hof met het arrest Zambrano een weg ingeslagen die leidt tot een wijziging van het normatieve kader
waarin het verblijfsrecht van gezinsleden moet worden
beoordeeld of was de uitspraak voornamelijk ingegeven
door de wens dit ene gezin te helpen?12

Mate van afhankelijkheid
De kinderen Zambrano waren kinderen van jonge leeftijd,
en het Hof lijkt dit in latere rechtspraak aan te voeren als
een argument voor de stelling dat het Zambrano-criterium een zeer bijzonder criterium is dat alleen in uitzonderlijke situaties van toepassing is.13 Veelal laat het Hof
het aan de beoordeling van de nationale rechter of ontzegging van verblijfsrecht aan gezinsleden meebrengt dat
Unieburgers feitelijk gedwongen worden het grondgebied
van de Unie te verlaten.14 Is dat het geval, dan ontstaat
verblijfsrecht op grond van artikel 20 VWEU. Het Hof
heeft nooit expliciet gesteld dat het criterium alleen geldt
indien er minderjarige kinderen in het spel zijn. De zaak
Ymeraga betreft één zoon van een gezin uit Kosovo die
op vijftienjarige leeftijd bij zijn oom in Luxemburg is
gaan wonen en vervolgens op vijfentwintigjarige leeftijd
de Luxemburgse nationaliteit heeft verworven.15 Wanneer
zijn ouders en twee broers overkomen uit Kosovo rijst
de vraag of er op basis van het Unieburgerschap een afgeleid verblijfsrecht voor hen kan ontstaan, ook al heeft
de vijfentwintigjarige Luxemburgse zoon geen gebruik
gemaakt van zijn recht op vrij verkeer. Het Hof verwijst
in deze zaak op geen enkele wijze naar de leeftijd van de
Unieburger of naar zijn eventuele afhankelijkheid van
het gezin, wellicht ingegeven door de opmerkingen van
de verwijzende rechter die meent dat uitsluitend de wens
om als gezin binnen de Unie te wonen ten grondslag zou
kunnen liggen aan toekenning van een verblijfsrecht voor
de gezinsleden. Het Hof herhaalt in deze zaak wat het
kort na Zambrano in de zaak Dereci stelde,16 namelijk dat
het enkele feit dat het wenselijk kan zijn om samen met
het gezin op het grondgebied van de Unie te verblijven
op zich nog niet betekent dat de Unieburger gedwongen
is het grondgebied van de Unie te verlaten indien de gezinsleden geen verblijfsvergunning krijgen.

and healthcare granted on the basis of residence, DG Employment, Social Affairs and Inclusion via DG Justice Framework Contract, Final report
submitted by ICF GHK in association with Milieu Ltd, van 14 oktober 2013.
6 M. Dougan, ‘The Bubble that Burst: Exploring the Legitimacy of the Case Law on the Free Movement of Union Citizens’, in: M. Adams, H. de
Waele, J. Meeusen & G. Straetmans (red.), Judging Europe’s Judges. The Legitimacy of the Case Law of the European Court of Justice, Oxford: Hart
2013, p. 127-154, op p. 145.
7 HvJ EG 20 september 2001, C-184/99, Jur. 2001, p. I-6193 (Grzelczyk) (hierna: HvJ EG Grzelczyk) en overweging 3 van de preambule van Richtlijn
2004/38.
8 HvJ EG 5 juni 1997, gevoegde zaken C-64/96 en C-65/96, Jur. 1997, p. I-3182 (Uecker en Jacquet/Land Nordrhein-Westfalen).
9 HvJ EU Rottmann, r.o. 42.
10 HvJ EU Zambrano, r.o. 42; HvJ EU Dereci, r.o. 67.
11 HvJ EU 5 mei 2011, C-434/09, Jur. 2011, p. I-3375 (Shirley McCarthy/Secretary of the Home Department), r.o. 50; HvJ EU Dereci, r.o. 66.
12 Zie N. Nic Shuibne, ‘Seven questions for seven paragraphs’, 36(2) ELR 2011, p. 161-162 die in haar vijfde vraag meent dat de wens om dit gezin
te helpen het onderliggende motief voor de uitspraak in Zambrano is.
13 HvJ EU Dereci, r.o. 65-67.
14 HvJ EU Dereci en HvJ EU 10 oktober 2013, C-86/12, n.n.g. (Alokpa/Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration) (hierna: HvJ EU Alokpa)
waar het dictum stelt dat een verblijfsvergunning geweigerd mag worden, mits de weigering niet meebrengt dat de burger van de Unie het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten, hetgeen de verwijzende rechter moet
nagaan.
15 HvJ EU 8 mei 2013, C-87/12, n.n.g. (Kreshnik Ymeraga).
16 HvJ EU Dereci, r.o. 68.
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Dat afhankelijkheid van de ouders niet noodzakelijkerwijs
ophoudt indien kinderen meerderjarig zijn blijkt uit
rechtspraak over verblijfsrechten krachtens artikel 12
Verordening (EEG) 1612/68 (thans artikel 10 Verordening
(EU) 492/2011) op grond waarvan kinderen van burgers
van de Unie hun opleiding mogen voortzetten en afronden in een gastlidstaat ook als de ‘EU-ouder’ niet langer
migrerend werknemer in die gastlidstaat is en ook al
heeft het kind de nationaliteit van een derde land.17 In
Alarape18 stelt het Hof dat het kind bij meerderjarigheid
in beginsel moet worden geacht in zijn eigen behoeften
te kunnen voorzien, maar behoudt de ouder een afgeleid
verblijfsrecht indien het kind de aanwezigheid en zorg
van de niet-EU-ouder werkelijk nodig heeft om de opleiding te kunnen voltooien. Of dat zo is, is een feitelijke
vraag die door de verwijzende rechter moet worden beantwoord. Het Hof geeft aan dat daarbij onder andere
rekening moet worden gehouden met de leeftijd van het
kind, het feit dat het kind in de familiewoning verblijft
of ouderlijke ondersteuning nodig heeft op financieel of
affectief vlak. Mij lijkt dat deze aanwijzing ook kan gelden
voor beoordeling van de vraag of de wettelijke, financiële
en affectieve band tussen gezinsleden en Unieburgers
zodanig is dat Unieburgers feitelijk gedwongen worden
het grondgebied van de Unie te verlaten indien gezinsleden geen verblijfsrecht krijgen.
Waar het gaat om heel jonge kinderen wordt afhankelijkheid snel verondersteld. In de zaak Alokpa, waarbij het
ging om een verblijfsrecht voor de moeder van heel jonge
kinderen die in haar eentje daadwerkelijk voor deze kinderen zorgde sinds hun geboorte, oordeelde het Hof zelf
dat de moeder een afgeleid recht van verblijf had om de
kinderen te begeleiden en met hen te verblijven in de
lidstaat waarvan de kinderen de nationaliteit hebben.19
De zaak betrof een vrouw uit Togo die in Luxemburg was
bevallen van een tweeling. De tweeling werd erkend door
een Franse vader en verkreeg aldus de Franse nationaliteit. De vader, met wie de moeder verder geen relatie
onderhoudt, woont in Frankrijk. Hoewel de prejudiciële
vragen een verblijfsstatus in Luxemburg betreffen merkt
het Hof op dat weigering van een verblijfsrecht in
Luxemburg aan de moeder er in beginsel niet toe leidt
dat de kinderen feitelijk gedwongen zijn het grondgebied
van de Unie te verlaten, omdat ze een afgeleid recht heeft
met de kinderen in Frankrijk te verblijven. Het Hof verwijst daarbij naar de advocaat-generaal, die het zelfs ‘niet
denkbaar’ noemt dat de vrouw verblijf in Frankrijk wordt
geweigerd omdat iedere andere oplossing ertoe zou leiden
dat voor de kinderen het nuttig effect van de rechten
verbonden met de fundamentele status van burger van
de Unie verloren gaat.20 De advocaat-generaal wijst er
daarbij expliciet op dat de moeder de enige persoon is

17
18
19
20
21
22
23

met wie de kinderen sinds hun geboorte een gezinsleven
hebben geleid.
Hoe afhankelijkheid van kinderen beoordeeld moet
worden indien er twee ouders/verzorgers in beeld zijn
valt enigszins af te leiden uit de gevoegde zaken O. en S.
en L.21 In beide zaken was er sprake van een samengesteld
gezin, waarbij de moeder met de nationaliteit van een
derde land uit een eerder huwelijk met een Fin kinderen
met de Finse nationaliteit heeft. De moeder, die een
permanent verblijfsrecht in Finland heeft, trouwt vervolgens met een man met de nationaliteit van een derde
land en krijgt uit dat huwelijk kinderen met de nationaliteit van een derde land. Voor de tweede echtgenoot wordt
een verblijfsrecht op grond van het Unieburgerschap van
de kinderen uit het eerste huwelijk gevraagd. Het Hof
geeft in deze zaak aan dat de Zambrano-criteria ook
kunnen gelden als er geen biologische band is tussen de
Unieburger en degene voor wie een verblijfsrecht wordt
aangevraagd, noch is de omstandigheid dat degene voor
wie een verblijfsvergunning wordt aangevraagd niet onder
hetzelfde dak woont als de Unieburger doorslaggevend.
Bij de beoordeling van de vraag of de Finse kinderen gedwongen worden het grondgebied van de Unie te verlaten
indien de tweede echtgenoot geen verblijfsrecht krijgt
dient de omstandigheid dat op hem niet de wettelijke,
financiële of affectieve last van de Finse kinderen rust in
aanmerking genomen te worden, aldus het Hof.22 Tevens
wijst het Hof op het permanent verblijfsrecht van de
moeder en lijkt daarmee te impliceren dat de Finse kinderen ook zonder die tweede echtgenoot met hun moeder
in Finland kunnen blijven. Nu zou men kunnen stellen
dat dit in lijn is met het feit dat de wenselijkheid om samen met het gezin op het grondgebied van de Unie te
leven op zich niet betekent dat de Unieburger gedwongen
is het grondgebied van de Unie te verlaten indien geen
verblijfsrecht wordt toegekend aan een bepaald lid van
het gezin. De moeder heeft immers de keuze om ofwel
met haar Finse kinderen in Finland te blijven dan wel
met haar kinderen haar tweede echtgenoot naar het derde
land te volgen om de eenheid van het gezin te bewaren.
Toch lijkt het Hof hier te suggereren dat indien er wél
een wettelijke, financiële of affectieve band tussen de
Finse kinderen en de tweede echtgenoot zou bestaan
hem een verblijfsvergunning niet geweigerd mag worden
– ook al kunnen de kinderen met hun moeder in Finland
blijven. De verwijzende rechter dient immers het ontbreken van de wettelijke, financiële of affectieve band tussen
de Finse kinderen en de tweede echtgenoot te verifiëren.
De wettelijke en affectieve band met beide ouders was er
wel in de zaak Iida,23 maar de omstandigheden in deze
zaak waren zodanig dat ‘niet op goede gronden kan
worden gesteld’, aldus het Hof, dat de weigering om de

HvJ EG 17 september 2002, C-413/99, Jur. 2002, p. I-7091 (Baumbast en R) (hierna: HvJ EG Baumbast); HvJ EU 23 februari 2010, C-310/08, Jur.
2010, p. I-1065 (Ibrahim en Secretary for the Home Department).
HvJ EU 8 mei 2013, C-529/11, n.n.g. (Alarape en Tijani/Secretary of State for the Home Department) (hierna: HvJ EU Alarape).
HvJ EU Alokpa, r.o. 34.
Conclusie van A-G P. Mengozzi in HvJ EU Alokpa, punt 56.
HvJ EU 6 december 2012, gevoegde zaken C-356/11 en C-357/11 (O. en S./Maahanmuuttovirasto en Maahanmuuttovirasto/L.) n.n.g. (hierna: HvJ EU
O. en S. en L.)
Idem, r.o. 56.
HvJ EU 8 november 2012, C-40/11, n.n.g. (Yoshikazu Iida/Stadt Ulm) (hierna: HvJ EU Iida).

– 17 –

S E W

-

N U M M E R

1

•

J A N U A R I

2 0 1 5

Japanse vader een verblijfsvergunning afgeleid van het
Unieburgerschap van de Duitse dochter te verlenen ertoe
zou leiden dat de dochter gedwongen zou worden het
grondgebied van de Unie te verlaten.24 De vader beschikte
immers over een verblijfsrecht dat zonder meer verlengbaar was en kon in beginsel aanspraak maken op de status van langdurig ingezetene op basis van Richtlijn
2003/109. Ook in bovengenoemde gevoegde zaken O.
en S. en L. werd de soep uiteindelijk niet zo heet gegeten
als ze werd opgediend. Het Hof wijst erop dat de moeders
van de Finse kinderen als rechtmatig verblijvende derdelanders een beroep kunnen doen op de Richtlijn gezinshereniging 2003/86, die lidstaten een beperkte handelingsvrijheid geeft omdat ze geen afbreuk mogen doen
aan het doel en nuttig effect van de richtlijn, te weten
gezinshereniging. Bovendien dienen lidstaten in deze
context ook rekening te houden met artikel 7 en 24 EUGrondrechtenhandvest die eerbiediging van het recht op
gezinsleven en het recht van het kind op regelmatige
persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten
met beide ouders waarborgen.

De rol van grondrechten voor verblijfsrechten
van familieleden van de thuisblijvers25
De verwijzende rechter vroeg in de zaak Zambrano een
interpretatie van de burgerschapsbepalingen in samenhang met artikel 21, 24 en 34 EU-Grondrechtenhandvest.
De uitspraak verwijst echter niet naar het EU-Grondrechtenhandvest. In Iida geeft het Hof uitleg over toepasselijkheid van het EU-Grondrechtenhandvest in burgerschapszaken. Onder verwijzing naar artikel 51 EUGrondrechtenhandvest stelt het Hof dat om te bepalen
of een nationale regeling valt onder de tenuitvoerlegging
van het recht van de Unie, moet worden nagegaan of die
regeling ‘de uitvoering beoogt van een Unierechtelijke
bepaling, welke de aard van die regeling is en of deze
regeling andere doelstellingen nastreeft dan die waarop
het recht van de Unie ziet, ook wanneer de regeling dit
recht indirect nadelig kan beïnvloeden, alsmede of ter
zake een Unierechtelijke regeling bestaat die specifiek is
of die de nationale regeling nadelig kan beïnvloeden’.26
Omdat Iida weliswaar een verblijfskaart van een familielid
van een burger van de Unie aanvroeg, maar hij niet voldeed aan de voorwaarden daarvoor, had zijn situatie geen
aanknopingspunt met het recht van de Unie. Daarom is
bij de toetsing van de weigering tot verstrekking van de
verblijfskaart het EU-Grondrechtenhandvest niet toepasselijk. Zo bezien geldt in situaties als die van Zambrano
ook dat weigering van een verblijfsrecht niet aan het EU-

Grondrechtenhandvest getoetst hoeft te worden als de
weigering er niet toe leidt dat de burgers van de Unie
gedwongen worden het grondgebied van de Unie te verlaten. Dat wil echter niet zeggen dat grondrechten helemaal geen rol spelen. In Dereci stelde het Hof al dat de
nationale rechter, indien hij van oordeel is dat de situatie
van verzoekers onder het recht van de Unie valt:
‘(...) zal moeten onderzoeken of de ontzegging van een
verblijfsrecht aan deze laatste, het recht op eerbiediging
van hun privéleven en familie- en gezinsleven in de zin
van artikel 7 van het Handvest aantast. Wanneer hij
daarentegen van oordeel is dat genoemde situatie niet
binnen de werkingssfeer van het recht van de Unie valt,
zal hij dit onderzoek in het licht van artikel 8, lid 1, van
het EVRM moeten verrichten.’27
Dit is een duidelijke instructie aan de nationale rechters
om in geval van gezinshereniging eerbiediging van het
gezinsleven niet uit het oog te verliezen, ongeacht of er
gebruik is gemaakt van het recht op vrij verkeer. Het Hof
gaat niet zo ver dat het recht op eerbiediging van het gezinsleven deel uitmaakt van de belangrijkste aan de status
van burger van de Unie ontleende rechten waarvan het
effectieve genot niet ontzegd mag worden,28 maar geeft
wel aan in welke richting het normatieve kader voor beoordeling van zaken op het kruisvlak van Unieburgerschap en nationaal migratierecht gezocht moet worden.29
Die richting komt ook tot uiting in O. en S. en L. waarin
het Hof erop wijst dat bij een beoordeling van een aanvraag voor een verblijfsrecht op basis van Richtlijn
2003/86 inzake gezinshereniging artikel 7 en 24 EUGrondrechtenhandvest in acht moeten worden genomen.
Voor zover het de beoordeling van een afwijzing van een
verblijfsrecht op basis van de Zambrano-criteria betreft
verwijst het Hof niet expliciet naar grondrechten, maar
geeft wel aan dat het in het geval van deze samengestelde
gezinnen ook relevant is dat weigering van een verblijfsrecht aan de tweede echtgenoot ertoe kan leiden dat ofwel
de Finse kinderen het contact met hun biologische vader
wordt ontzegd indien dat voorheen bestond, ofwel de
kinderen uit het tweede huwelijk het contact met hun
biologische vader verliezen. In feite komt dit erop neer
dat, ook al is het moeten verlaten van het grondgebied
van de Unie in een dergelijk geval het gevolg van een
keuze van de moeder, dit gevolg moet worden beoordeeld
in het licht van het recht van het kind op regelmatige
persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten
met beide ouders zoals omschreven in artikel 24 EUGrondrechtenhandvest.

24 Idem, r.o. 76.
25 Voor een uitgebreide bespreking van het mogelijke verband tussen Unieburgerschap en grondrechten, zie hoofdstuk 4 in de recent verschenen
en aan de Universiteit van Utrecht verdedigde dissertatie van Hanneke van Eijken, European citizenship and the Constitutionalisation of the European
Union, Groningen: Europa Law Publishing 2015.
26 HvJ EU Iida, r.o. 79; in HvJ EU 4 juni 2013, C-300/11, n.n.g. (ZZ) worden de procedurele garanties die artikel 30 en 31 Richtlijn 2004/38 bieden
bij weigering tot toegang tot het grondgebied of bij uitzetting van EU-burgers gelezen in het licht van artikel 47 van het Handvest.
27 HvJ EU Dereci, r.o. 72.
28 Voor een pleidooi om grondrechten te verbinden aan de belangrijkste rechten verbonden aan de status van Unieburger zie A. Von Bogdandy e.a.,
‘Reverse Solange: Protecting the Essence of Fundamental Rights against EU Member States’ CML Rev. 2012 (49), p. 489-520; M.J. van den Brink,
‘EU Citizenship and EU Fundamental Rights: Taking EU Citizenship Rights Seriously?’, (2012) 39 LIEI, p. 273-289.
29 Zie ook D. Kostakopoulou, ‘Co-creating European Union Citizenship: Institutional Process and Crescive Norms’, The Cambridge Yearbook of
European Legal Studies vol. 15, 2012-2013, p. 255-282.
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De relevantie van de rechten en belangen van kinderen
in beslissingen omtrent toegang en verblijfsrecht van
‘vreemdeling’ ouders is onlangs bevestigd door het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak
Jeunesse/Nederland.30 In deze zaak komt ook de verhouding tussen de Zambrano-criteria en artikel 8 EVRM aan
de orde. Het EHRM geeft aan dat het niet bevoegd is te
oordelen of de nationale autoriteiten en de nationale
rechter het EU-recht op juiste wijze toepassen, maar bevestigt wel expliciet wat het EU-Hof de nationale rechter
opdraagt in Dereci: indien de situatie van verzoekers niet
onder EU-recht valt, dient deze beoordeeld te worden in
het licht van artikel 8 EVRM, en dat is dan ook wat het
EHRM doet.31 Bij die beoordeling spelen, naast de mate
waarin het gezinsleven in werkelijkheid verbroken wordt,
de mate van verbondenheid met de Staat, of er onoverkomelijke obstakels zijn voor het gezin om in het land van
nationaliteit van verzoeker te wonen, en of factoren van
immigratiecontrole of publieke orde voor uitzetting
pleiten, de rechten en belangen van kinderen een zeer
grote, bijna doorslaggevende, rol.32 Dit impliceert dat,
ook in gevallen waarin het niet toekennen van een verblijfsvergunning er niet toe zal leiden dat de kinderen
gedwongen worden het grondgebied van de Unie te verlaten, hun rechten en belangen, hoewel niet doorslaggevend, voorop moeten staan. Hieruit blijkt mijns inziens
dat de uitspraak in Zambrano, wellicht ingegeven door
de wens het ene gezin te helpen, ook buiten de uitzonderlijke context van die situatie geleid heeft tot aanpassing
van het normatieve kader waarin verblijfsrechten voor
gezinsleden van met name kinderen beoordeeld dienen
te worden.

3.

Verblijfsrechten voor gezinsleden van
de terugkerende reizigers

Verblijfsrechten van gezinsleden vallen niet alleen buiten
het kader van Richtlijn 2004/38 indien de Unieburger
geen gebruik heeft gemaakt van het recht op vrij verkeer,
maar ook indien de Unieburger na verblijf in een andere

lidstaat bij terugkeer in de eigen lidstaat verblijfsrecht
voor gezinsleden claimt. Dit komt door de specifieke beperking van de reikwijdte van Richtlijn 2004/38 tot die
situaties waarin een burger reist naar of verblijft in een
andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit heeft.33
Net als verblijfsrecht voor familieleden van werknemers
bij terugkeer in de thuislidstaat valt onder het recht op
vrij verkeer van de werknemer,34 valt verblijfsrecht voor
gezinsleden bij terugkeer in de eigen lidstaat van economisch inactieve personen onder het reis- en verblijfsrecht
van artikel 21 lid 1 VWEU. Dit houdt in dat ontzeggen van
dat verblijfsrecht gezien kan worden als een belemmering
van het recht op vrij verkeer. Uit de zaak Eind bleek al
dat het niet uitmaakt dat de derdelanders voor wie verblijfsrecht wordt gevraagd zich pas tijdens het verblijf in
de andere lidstaat bij de Unieburger hebben gevoegd.35
In de zaak O. en B., alsmede in de zaak S. en G. ging het
om de parameters waarbinnen een afgeleid verblijfsrecht
voor familieleden in de thuislidstaat kan ontstaan indien
de Unieburger gebruik heeft gemaakt van zijn recht op
vrij verkeer zonder noodzakelijkerwijs een langere periode in een andere lidstaat te hebben verbleven,36 de parameters voor de ‘Europa-route’, zo men wil.
Het Hof stelt in O. en B. dat niet elk verblijf in een andere
lidstaat noodzakelijkerwijs impliceert dat bij terugkeer
een verblijfsrecht aan een familielid wordt toegekend,
maar alleen indien het verblijf van dien aard is geweest
dat de Unieburger in staat is gesteld in de gastlidstaat
een gezinsleven op te bouwen of te bestendigen.37 Het
Hof introduceert hiertoe het begrip ‘daadwerkelijk verblijf’ dat stoelt op verblijf onder de voorwaarden van artikel 7 lid 1 Richtlijn 2004/38, die gelden bij een verblijf
langer dan drie maanden (het uitoefenen van een economische activiteit, dan wel het beschikken over voldoende
middelen van bestaan en een ziektekostenverzekering).
De nuttige werking van het reis- en verblijfsrecht op
grond van het Unieburgerschap onder artikel 21 lid 1
VWEU vereist dat het gezinsleven dat is opgebouwd en
bestendigd tijdens daadwerkelijk verblijf in de gastlidstaat
kan worden voortgezet in eigen land.38 Dit lijkt overigens
niet noodzakelijkerwijs te impliceren dat het verblijf in
een andere lidstaat minstens drie maanden heeft moeten

30 EHRM 3 oktober 2014, 12738/10 (Jeunesse/Netherlands).
31 Idem, § 111 en 112.
32 § 109: ‘(…) there is a broad consensus, including in international law, in support of the idea that in all decisions concerning children, their best
interests are of paramount importance (…). Whilst alone they cannot be decisive, such interests certainly must be afforded significant weight.
Accordingly, national decision-makers should, in principle, advert to and assess evidence of the practicality, feasibility and proportionality of any
removal of a non-national parent in order to give effective protection and sufficient weight to the best interests of the children directly effected
by it.’
33 Artikel 3 Richtlijn 2004/38.
34 HvJ EG 7 juli 1992, C-370/90, Jur. 1992, p. I-4265 (Singh); HvJ EG 11 december 2007, C-291/05, Jur. 2007, p. I-10719 (Eind) (hierna: HvJ EG
Eind).
35 HvJ EG Eind. Hier ging het weliswaar nog om een recht naar analogie van Richtlijn 1612/68, maar artikel 10 van die richtlijn waar het Hof naar
verwees (de definitie van gezinsleden) is ingetrokken bij Richtlijn 2004/38 en vervangen door bepalingen uit Richtlijn 2004/38.
36 HvJ EU 12 maart 2014, C-456/12, n.n.g. (O. en B.) (hierna: HvJ EU O. en B.); HvJ EU 12 maart 2014, C-457/12, n.n.g. (S. en G.). Deze zaak ging
niet zozeer over de burgerschapsbepalingen, maar betrof afgeleid verblijfsrecht van familieleden van werknemers, meer in het bijzonder grensarbeiders. In dat geval verleent artikel 45 VWEU een afgeleid recht van verblijf indien de betrokken werknemer ervan wordt weerhouden gebruik
te maken van het vrij verkeer van werknemers wanneer zijn familieleden geen verblijfsrecht verkrijgen. Zie hierover ook mijn annotatie bij beide
zaken in EHRC 2014/7, 136.
37 HvJ EU O. en B., r.o. 51.
38 Idem, r.o. 54.
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duren, aangezien het Hof, weliswaar niet in het dictum,
stelt dat een belemmering van het vrij verkeer zich dreigt
voor te doen als een Unieburger daadwerkelijk verblijf
onder de voorwaarden van artikel 7 Richtlijn 2004/38 in
een andere lidstaat beoogt.39 Omdat Richtlijn 2004/38
naar analogie toepassing vindt, mag de thuislidstaat geen
strengere voorwaarden stellen voor toekenning van een
afgeleid verblijfsrecht aan familieleden dan die welke
gelden in de richtlijn. Deze voorwaarden gelden dan met
name de definitie van ‘familieleden’ uit artikel 2 en 3 van
de richtlijn, en niet de financiële onafhankelijkheid. Zoals
in Eind al bleek, kunnen lidstaten immers geen beperkingen of voorwaarden stellen aan het verblijf van eigen
burgers, waaraan vervolgens het verblijfsrecht van familieleden wordt gekoppeld. Of de analogie in alle gevallen
betekent dat het gezinsleven dat men had in de gastlidstaat kan worden voortgezet in de thuislidstaat is niet
helemaal duidelijk, aangezien de richtlijn voor erkenning
van de geregistreerde partner verwijst naar het al dan
niet bestaan van gelijkstelling van geregistreerd partnerschap met het huwelijk in de nationale wetgeving, en de
richtlijn lidstaten niet zonder meer oplegt partners met
wie de Unieburger een duurzaam bewezen relatie heeft
toe te laten.40 In dat laatste geval dient toegang of verblijf
‘vergemakkelijkt’ te worden.41 Mij lijkt dat de discretie
die een gastlidstaat onder Richtlijn 2004/38 heeft, naar
analogie zou kunnen gelden voor de thuislidstaat bij terugkeer van in de gastlidstaat ontstane gezinnen. Een
tegenargument is echter dat het Hof stelt dat de nuttige
werking van artikel 21 lid 1 VWEU vereist dat de burger
bij terugkeer in de eigen lidstaat ‘het gezinsleven kan
voortzetten dat hij in het gastland leidde’, en dat zou
kunnen betekenen dat de thuislidstaat de gezinsvorming
die plaatshad onder de wetgeving van de gastlidstaat onder dezelfde voorwaarden zou moeten accepteren, en dat
lijkt me – bijvoorbeeld in het geval van een homohuwelijk – verder gaan dan toepassing van de richtlijn naar
analogie.42 De toepassing naar analogie vereist wel dat
degene voor wie een afgeleid verblijfsrecht wordt gevraagd
al in de gastlidstaat deel uitgemaakt heeft van het gezin

zoals omschreven in artikel 2 en 3 van de richtlijn.43 Is
dat niet het geval, dan had deze persoon in de gastlidstaat
geen afgeleid verblijfsrecht op basis van Richtlijn 2004/38
en is er dus ook geen sprake van dat dit recht moet kunnen worden ‘voortgezet’ in de thuislidstaat.
Het begrip ‘daadwerkelijk verblijf’ kan ook een aanknopingspunt vormen voor het bestrijden van misbruik.
Misbruik bestaat uit twee elementen, aldus het Hof.44
Het bewijs van misbruik vereist ten eerste dat uit objectieve omstandigheden blijkt dat, hoewel de voorwaarden
voor verblijf in de gastlidstaat formeel zijn nageleefd, er
geen daadwerkelijk verblijf heeft plaatsgevonden. Daarnaast vereist het een subjectief element, namelijk de bedoeling om een voordeel te verkrijgen, in dit geval het
verblijfsrecht voor familieleden, door kunstmatig de
voorwaarden te creëren waaronder recht op dat voordeel
ontstaat. Of het familielid beschikt over een door het
gastland afgegeven verblijfskaart als familielid doet
daaraan niets af, omdat een dergelijke kaart declaratoire
waarde heeft, en geen rechten schept.45
De nuttige werking van artikel 21 lid 1 VWEU beperkt de
bevoegdheid van lidstaten inzake immigratierecht. In
feite eist het Unierecht dat vragen omtrent het verblijfsrecht van familieleden bij terugkeer van eigen burgers
na verblijf in een andere lidstaat beoordeeld worden
vanuit het perspectief van het Unieburgerschap, en niet
vanuit het perspectief van het immigratierecht. De relevante parameters die daarbij gelden, en dan met name
het ‘daadwerkelijk verblijf’, geven het omslagpunt aan
waarop immigratierecht verandert in recht omtrent het
Unieburgerschap. De Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State lijkt op grond van de zaak O. en B.
vooralsnog aan te nemen dat het omslagpunt ligt bij een
aaneengesloten verblijf van langer dan drie maanden.46
Dit neemt niet weg dat er ongetwijfeld nog prejudiciële
vragen zullen volgen waarin nadere verduidelijking wordt
gevraagd van het begrip ‘daadwerkelijk verblijf’. Waar in
ieder geval geen twijfel over kan bestaan is dat een familielid dat met een Unieburger in de gastlidstaat het
duurzaam verblijfsrecht heeft verworven bij terugkeer in

39 Idem, r.o. 53; in de einduitspraak in de zaak O. en B. gaat de Afdeling er echter van uit dat een verblijf van minder dan drie maanden in geen
geval voldoende is om bij terugkeer een afgeleid verblijfsrecht voor een familielid te verwerven, zie de uitspraak RvS 20 augustus 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:3179, r.o. 4.3.
40 Zie artikel 2 lid 2 onderdeel b en artikel 3 lid 2 onderdeel b Richtlijn 2004/38.
41 In HvJ EU 5 september 2012, C-83/11, n.n.g. (Rahman), gaf het Hof nadere uitleg omtrent de verplichting toegang en verblijf te ‘vergemakkelijken’.
Het betekent dat lidstaten niet verplicht zijn verzoeken om toegang en verblijf in te willigen, maar dat zij erover moeten waken dat hun wetgeving
voorwaarden omvat op grond waarvan een beslissing op grond van persoonlijke omstandigheden is gebaseerd en, in geval van weigering, gemotiveerd dient te worden. Lidstaten beschikken hierbij over een ruime beoordelingsmarge, maar de voorwaarden dienen verenigbaar te zijn met
de gebruikelijke betekenis van het woord ‘vergemakkelijken’, en lidstaten mogen artikel 3 lid 2 van de richtlijn niet van haar nuttig effect beroven.
Bovendien dient iedere aanvrager toegang tot de rechter te hebben om te laten onderzoeken of de nationale wetgeving en de toepassing ervan
overeenstemt met deze door het Hof verstrekte nadere uitleg. Volledigheidshalve vermeld ik hier ook HvJ EU 16 januari 2014, C-423/12, n.n.g.
(Reyes), waarin het Hof oordeelde dat voor de vaststelling of een bloedverwant in de zin van artikel 2 lid 2 onderdeel c Richtlijn 2004/38 ten laste
komt van de EU-burger of diens echtgenoot/partner het niet relevant is waarom er sprake is van afhankelijkheid, zolang de bloedverwant, op het
moment dat hij verzoekt zich bij de burger te mogen voegen, gezien zijn economische en sociale toestand niet in zijn basisbehoeften voorziet in
het land van herkomst, en daarom materieel wordt gesteund door de burger van de Unie of diens echtgenoot/partner. Deze bloedverwant verliest
het verblijfsrecht niet indien hij in de gastlidstaat gaat werken, en dus niet langer ‘ten laste’ is. Ik vermoed dat het gebrek aan discretie met betrekking tot de toelating van afhankelijke bloedverwanten in opgaande of neergaande lijn ertoe zal leiden dat ook deze bloedverwanten zonder
meer toegelaten moeten worden door de thuislidstaat, indien zij met de EU-burger naar diens lidstaat willen verhuizen.
42 De partner van hetzelfde geslacht met wie een huwelijk is gesloten, zou in lidstaten die het homohuwelijk niet erkennen onder artikel 3 lid 2
onderdeel b Richtlijn 2004/38 vallen, zoals betoogd wordt in E. Guild, S. Peers & J. Tomkin, The EU Citizenship Directive, Oxford: OUP 2014,
p. 36. Zij stellen dat toepassing van het proportionaliteitsbeginsel noopt tot toelating van de partner.
43 HvJ EU O. en B., r.o. 63.
44 Idem, r.o. 58.
45 Idem, r.o. 60.
46 Zie supra, noot 39.
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4.

Het duurzaam verblijfsrecht op basis
van artikel 16 Richtlijn 2004/38

Met betrekking tot Richtlijn 2004/38 heeft het Hof er al
herhaaldelijk op gewezen dat, gelet op de context en de
doelstellingen van deze richtlijn, de bepalingen van die
richtlijn niet restrictief mogen worden uitgelegd en dat
daaraan in geen geval het nuttig effect ontnomen mag
worden. Dit beginsel is ook terug te vinden in de recente
rechtspraak over het duurzaam verblijfsrecht uit artikel 16
Richtlijn 2004/38. Burgers van de Unie en hun familieleden die gedurende vijf jaar permanent legaal op het
grondgebied van een gastlidstaat hebben verbleven, verwerven een duurzaam verblijfsrecht. Het recht ontstaat
op het moment dat de periode van vijf jaar legaal verblijf
is vervuld, waarbij ook perioden van verblijf van voor de
datum van inwerkingtreding van de richtlijn meetellen,
zolang dat verblijf maar niet langer onderbroken is geweest dan op basis van artikel 16 lid 3 en 4 is toegestaan.47
Het duurzaam verblijfsrecht brengt met zich mee dat de
voorwaarden uit artikel 7 van de richtlijn (het uitoefenen
van een economische activiteit dan wel het beschikken
over voldoende financiële middelen en een ziektekostenverzekering) niet meer gelden, dat er volledig gelijke behandeling is, ook wat betreft het recht op uitkering of
studiefinanciering, en dat er extra bescherming geldt tegen uitzetting op grond van openbare orde. Het duurzaam verblijfsrecht geldt ook voor derdelander familieleden van de EU-burger die zelf het duurzaam verblijfsrecht
heeft verworven, indien zij vijf jaar onafgebroken bij de
EU-burger in de gastlidstaat hebben gewoond.48 Aan deze
voorwaarde is ook voldaan door echtgenoten die gescheiden leven, zolang het huwelijk niet ontbonden is. Het
Hof stelt zich op het standpunt dat in een dergelijk geval
de status van ‘echtgenoot van een burger van de Unie die
laatstgenoemde begeleidt of zich bij haar voegt’ behouden
blijft. Het Hof erkent dat deze uitleg in strijd lijkt te zijn
met de letter van artikel 16 lid 2 van de richtlijn, maar
baseert deze op de noodzaak de richtlijnbepalingen niet
restrictief uit te leggen en daaraan niet de nuttige werking
te ontnemen. Een letterlijke uitlegging van het wonen
‘bij’ zou de derdelander in een kwetsbare positie kunnen
plaatsen en de richtlijn beoogt volgens overweging 15 uit
de preambule nu juist meer rechtsbescherming te bieden

aan familieleden van de EU-burger. Gescheiden familieleden kunnen onder voorwaarden een verblijfsrecht op
persoonlijke titel verkrijgen en ook het duurzaam verblijfsrecht verwerven.49 Een letterlijke uitlegging van het wonen ‘bij’ de EU-burger zou leiden tot het paradoxale resultaat dat bij echtscheiding een gunstigere regeling voor
derdelander familieleden geldt dan bij feitelijke scheiding.50
Het duurzaam verblijfsrecht is verbonden met de integratie van de EU-burger in de gastlidstaat, aldus het Hof in
Lassal.51 Het duurzaam verblijfsrecht is een kernelement
voor het bevorderen van de sociale samenhang en het
versterken van het gevoel van Unieburgerschap, aldus
overweging 17 van de preambule van de richtlijn, en
daaraan ligt een integratiegedachte ten grondslag. Het
zou daarmee in strijd zijn indien perioden van onafgebroken verblijf van vijf jaar die vallen voor de omzettingsdatum van de richtlijn (30 april 206) niet meetellen voor
het verwerven van een duurzaam verblijfsrecht. Maar
niet ieder verblijf, ook al is het volgens nationale wetgeving legaal, leidt tot een duurzaam verblijfsrecht. De integratiegedachte die aan het duurzaam verblijfsrecht ten
grondslag ligt stoelt op temporele, territoriale, en kwalitatieve aspecten, waarbij de kwalitatieve aspecten op de
eerste plaats verwijzen naar het voldoen van de economische en financiële voorwaarden voor een verblijfsrecht
op grond van de richtlijn. De periode waarin men verblijft
in de gastlidstaat zonder aan de voorwaarden te voldoen
telt als afwezigheid uit de gastlidstaat.52 In Ziolkowski gaf
het Hof uitleg aan het begrip ‘legaal verblijf’ in de context
van artikel 16 van de richtlijn. Het begrip is een autonoom
Unierechtelijk begrip, dat op het grondgebied van alle
lidstaten uniform moet worden toegepast.53 Legaal verblijf
is verblijf in overeenstemming met de voorwaarden van
artikel 7 van de richtlijn. Ook verblijf van een burger van
vóór toetreding van de staat van zijn nationaliteit dat
voldoet aan de voorwaarden van artikel 7 van de richtlijn
kan leiden tot duurzaam verblijfsrecht. Hoewel daarmee
rechten verbonden aan het Unieburgerschap worden
verworven door een persoon die tijdens het verwerven
van die rechten nog geen burger van de Unie is, valt dit
te verklaren door het algemene beginsel van de onmiddellijke en volledige toepassing van het recht van de Unie
bij toetreding van een nieuwe lidstaat. De verwijzing naar
de voorwaarden van artikel 7 van de richtlijn betekent
ook dat legaal verblijf op andere gronden, bijvoorbeeld
op basis van het feit dat een ouder een afgeleid verblijfsrecht heeft om voor een kind te zorgen dat zijn opleiding
voltooit in een gastlidstaat, op zichzelf niet kan leiden tot
een duurzaam verblijfsrecht.54

47 HvJ EU 7 oktober 2010, C-162/09, Jur. 2010, p. I-9271 (Lassal) (hierna: HvJ EU Lassal); HvJ EU 21 juli 2011, C-325/09, Jur. 2011, p. I-6387 (Dias)
(hierna: HvJ EU Dias). Op grond van lid 3 van artikel 16 mag de periode van vijf jaar niet langer dan zes maanden per jaar onderbroken mag zijn,
tenzij het gaat om vervulling van militaire verplichtingen, of voor ten hoogste één jaar om belangrijke redenen. Volgens lid 4 van artikel 16 gaat
het duurzaam verblijfsrecht verloren bij een afwezigheid van langer dan twee jaar uit het gastland.
48 Artikel 16 lid 2 Richtlijn 2004/38; HvJ EU Alarape, r.o. 34.
49 Artikel 13 lid 2 Richtlijn 2004/38.
50 HvJ EU 10 juli 2014, C-244/13, n.n.g. (Oghieriakhi), r.o. 39-42.
51 HvJ EU Lassal.
52 HvJ EU Dias. Indien die periode niet langer dan twee jaar duurt onderbreekt deze de periode van vijf jaar legaal verblijf vervuld voor 30 april
2006 niet.
53 HvJ EU 21 december 2011, gevoegde zaken C-424/10 en C-425/10, Jur. 2011, p. I-14035 (Ziolkowski en Szeja).
54 HvJ EU Alarape, r.o. 40.
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De kwalitatieve aspecten van de integratiegedachte verwijzen op de tweede plaats naar eerbiediging van de ‘door
de samenleving van het gastland in diens strafrecht tot
uiting gebrachte waarden’.55 Perioden die in een gevangenis in het gastland zijn doorgebracht tellen bij gevolg
niet mee voor en doorbreken de ononderbroken periode
van vijf jaar legaal verblijf die vereist is voor verwerving
van een duurzaam verblijfsrecht. Dezelfde redenering
geldt ook voor toekenning van verhoogde bescherming
tegen uitzetting op basis van artikel 28 lid 3 van de
richtlijn.56 Hoewel voor verwerving van een duurzaam
verblijfsrecht de periode van vijf jaar begint te lopen
vanaf het moment dat men legaal verblijf heeft, en voor
toekenning van de verhoogde bescherming op basis van
artikel 28 lid 3 de periode van tien jaar moet worden berekend door achteruittelling vanaf de datum van het besluit tot verwijdering, geldt in beide gevallen dat perioden
in de gevangenis afbreuk doen aan de mate waarin betrokkenen in de samenleving van het gastland zijn geïntegreerd, en daarom de vereiste periode onderbreken.

5.

Uitkeringen en bijstand

De mate van integratie in het gastland speelt ook een rol
in de toekenning van uitkeringen en bijstand. Volgens
het systeem van Richtlijn 2004/38 hebben burgers van
de Unie en hun familieleden een verblijfsrecht voor een
periode tot drie maanden, zolang ze geen ‘onredelijke
last’ vormen voor het sociale bijstandsstelsel van het
gastland. Voor de periode tussen drie maanden en vijf
jaar (wanneer het duurzaam verblijfsrecht wordt verworven) geldt dat ze economisch actief of werkzoekende
dienen te zijn, of moeten beschikken over voldoende financiële middelen en een ziektekostenverzekering. De
ratio van deze voorwaarden is volgens artikel 7 lid 1 onderdeel b van de richtlijn het voorkomen dat EU-burgers
en hun familieleden ‘ten laste komen van’ het sociale
bijstandsstelsel van het gastland. In overweging 10 van
de preambule van de richtlijn is het iets anders geformuleerd: het voorkomen dat EU-burgers een ‘onredelijke
belasting’ voor het sociale bijstandsstelsel van het gastland
worden. Het criterium van de onredelijke belasting, dat
volgens artikel 14 lid 1 van de richtlijn ook geldt voor het
verblijf tot drie maanden, is een codificatie van rechtspraak van het Hof omtrent toegang tot bijstand van
economisch niet-actieve burgers.57 Er zit wat ruimte tus-

55

56
57
58
59
60

61
62

sen ‘ten laste komen’ en ‘een onredelijke belasting vormen voor’, en dat zorgt voor vragen omtrent de reikwijdte
van de verplichting van het gastland bijstand te verstrekken. Zo ook in de zaak Brey58 waarin een Duits gepensioneerd stel, economisch niet-actief, zich vestigde in Oostenrijk en een compenserende toeslag aanvroeg. Voor de
toeslag gold de voorwaarde van rechtmatig verblijf. De
voorwaarde komt er eigenlijk op neer dat economisch
niet-actieve EU-burgers automatisch worden uitgesloten
van deze toeslag, omdat aanvragen van de toeslag impliceert dat betrokkene niet beschikt over voldoende middelen van bestaan om legaal in Oostenrijk te verblijven.59
In een eerdere uitspraak had het Hof al geoordeeld dat
de Oostenrijkse compenserende toeslag onder artikel 70
Verordening (EG) 883/2004 valt.60 In die context zou de
toeslag onder het nationale recht geen effect op het verblijfsrecht van Brey hebben, terwijl kwalificatie van de
toeslag als behorend tot het sociale bijstandsstelsel onder
artikel 7 van de richtlijn er onder het nationale recht toe
zou leiden dat Brey geen verblijfsrecht in Oostenrijk kan
genieten, ook al was hem in eerste instantie een verklaring van inschrijving afgegeven. Het Hof benadrukt in
Brey dat het feit dat een toeslag binnen de werkingssfeer
van Verordening (EG) 883/2004 valt niet bepalend kan
zijn voor de uitleg van Richtlijn 2004/38, die immers
een ander doel nastreeft. De verordening beoogt te bepalen welke uitkeringen exporteerbaar zijn, en geeft, in
geval van niet-exporteerbaarheid, een recht op gelijke
behandeling in de woonlidstaat. De verordening strekt
er echter niet toe de materiële voorwaarden voor een recht
op dergelijke uitkeringen te bepalen, zodat een lidstaat
kan bepalen dat dit afhankelijk is van een recht op legaal
verblijf in die lidstaat.61 De richtlijn beoogt, door voorwaarden te stellen aan het vrij verkeer, te voorkomen dat personen die gebruikmaken van het reis- en verblijfsrecht
een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel
van het gastland vormen.62 De toeslag is zowel ‘sociale
bijstand’ in de zin van artikel 24 Richtlijn 2004/38 als
een prestatie in de zin van artikel 70 lid 2 Verordening
(EG) 883/2004. Het is, anders dan bij ‘bijzondere, niet
op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties’
onder Verordening (EG) 883/2004, de doelstelling van
artikel 7 die het begrip in de richtlijn bepaalt. Het begrip
omvat 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 voldoende middelen om
tijdens zijn verblijf in zijn eigen onderhoud en dat van

HvJ EU 14 januari 2014, C-378/12, n.n.g. (Onuekwere), r.o. 26. Hoewel het Hof in deze zaak uitsluitend oordeelt over het duurzaam verblijfsrecht
van derdelanders-familieleden, voor wie ook nog de voorwaarde geldt dat zij ‘bij’ de EU-burger moeten hebben verbleven, lijkt het te suggereren
dat eenzelfde onderbreking van de periode van vijf jaar geldt indien het gaat om EU-burgers, in HvJ EU 16 januari 2014, C-400/12, n.n.g. (M.G.)
(hierna: HvJ EU M.G.), r.o. 32.
HvJ EU M.G.
HvJ EG Grzelczyk, r.o. 44; de term ‘onredelijke belasting’ stond in de preambule van de verblijfsrichtlijnen 90/364, 90/365 en studentenrichtlijn
93/96.
HvJ EU 19 september 2013, C-140/12, n.n.g. (Brey) (hierna: HvJ EU Brey).
Idem, r.o. 76.
HvJ EG 29 april 2004, C-160/02, Jur. 2004, p. I-5613 (Skalka); Verordening (EG) 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april
2004 betreffende de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels, PbEU 2004, L 200/1 (hierna: Verordening (EG) 883/2004). Skalka werd beoordeeld
op grond van de voorganger van Verordening (EG) 883/2004, te weten Verordening (EEG) 1408/71.
HvJ EU Brey, r.o. 41.
HvJ EU Brey, r.o. 50 e.v.
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zijn gezin te voorzien en die ‘daardoor tijdens zijn verblijf
ten laste van de sociale bijstand van het gastland dreigt
te komen waardoor het totale bedrag van de door deze
staat toekenbare steun zou kunnen worden beïnvloed’.63
Op deze manier verbindt het Hof het begrip ‘sociale bijstandsstelsel’ uit de richtlijn met de onredelijke last. Dit
betekent echter niet dat een dergelijke uitkering nooit
hoeft te worden verstrekt of dat met het aanvragen daarvan bewezen is dat betrokkene een onredelijke belasting
vormt. Een dergelijke automatische uitsluiting in alle
gevallen waarin een economisch niet-actieve burger die
uitkering aanvraagt is in strijd met het Unierecht. De
nationale autoriteiten dienen in overeenstemming met
het evenredigheidsbeginsel na te gaan of de last ‘onredelijk’ is, en op basis van de persoonlijke omstandigheden
van de betrokkene een globale beoordeling te maken van
de concrete belasting voor het nationale sociale bijstandsstelsel in zijn geheel.64 Het Hof wijst erop dat lidstaten
geen afbreuk mogen doen aan het nuttige effect van het
doel van Richtlijn 2004/38, te weten vergemakkelijking
en versterking van het recht van vrij verkeer en verblijf,
en geeft een aantal criteria die nationale autoriteiten bij
hun beoordeling kunnen betrekken. Het gaat om het
bedrag en de regelmaat van de inkomsten van betrokkene,
het feit dat deze voldoende werden geacht om hem een
verklaring van inschrijving te geven,65 en de verwachte
duur van de uitkering. Bovendien kunnen autoriteiten
rekening houden met welk percentage van het totaalaantal
ontvangers van de uitkering gevormd wordt door EUburgers.66 Dat laatste criterium geeft aan wat het problematische is aan het criterium van de onredelijke last: het
valt moeilijk in te zien hoe een enkel individu een onredelijke belasting kan vormen voor de begroting van een
lidstaat.67
In eenzelfde context speelt de zaak Dano.68 Ook hier gaat
het om een economisch niet-actieve burger, een Roemeense, die in de gastlidstaat, in dit geval Duitsland, een uitkering aanvraagt. Zij woont bij haar zus en heeft op geen
enkel moment werk gezocht, en is dat blijkbaar ook niet
van plan. De Duitse regeling sluit buitenlanders die de
Bondsrepubliek zijn binnengekomen om er sociale bijstand aan te vragen dan wel slechts een verblijfrecht
hebben om werk te zoeken uit van de betrokken uitkering.69 Deze regeling is er duidelijk op gericht bijstandstoerisme te voorkomen. Op grond van het arrest Brey lijkt
de automatische uitsluiting van een recht op een uitkering in tegenspraak met het evenredigheidsbeginsel, dat

vraagt om een beoordeling van de persoonlijke situatie
en de onredelijkheid van de last. Advocaat-generaal
Wathelet grijpt deze zaak aan om in te gaan op het problematische aspect van de onredelijke belasting en de
daaraan gekoppelde persoonlijke beoordeling. Hij meent
dat de wetgever bij het begrip ‘onredelijke last’ gedacht
heeft aan de som van alle mogelijke individuele verzoeken
om sociale bijstand en daarom de voorwaarde van voldoende bestaansmiddelen en een ziektekostenverzekering
verbonden heeft aan een verblijf van langer dan drie
maanden. Hij wijst er ook op dat op basis van artikel 24
lid 2 van de richtlijn werkzoekenden zonder meer uitgesloten kunnen worden van sociale bijstand, terwijl degenen die geen werk zoeken pas uitgesloten kunnen worden
op basis van een grondig onderzoek van hun persoonlijke
situatie.70 Bovendien zou het toekennen van bijstand aan
economisch inactieve burgers die niet beschikken over
voldoende middelen van bestaan ertoe leiden dat aan de
voorwaarde van voldoende middelen van bestaan als het
ware kunstmatig wordt voldaan zolang de lidstaat geen
verwijderingsmaatregelen neemt tegen betrokkene. De
A-G zoekt daarom aansluiting bij de rechtspraak waarin
het Hof erkend heeft dat toekenning van sociale bijstandsuitkeringen afhankelijk kan zijn van een zekere mate van
integratie in de gastlidstaat.71 Hij concludeert dat de
Duitse regeling die degenen die uitsluitend naar Duitsland komen om sociale bijstand te ontvangen uitsluit van
een uitkering geschikt is om het ontbreken van een reële
band met de gastlidstaat en het gebrek aan integratie in
het gastland aan te tonen.72
Het Hof rept in de uitspraak in de zaak Dano niet over
de mate van integratie. Het gaat nogmaals in op de relatie
tussen Verordening (EG) 883/2004 en Richtlijn 2004/38,
en herhaalt dat de verordening er niet toe strekt de materiële voorwaarden van een dergelijke uitkering te bepalen.73 Volgens het Hof staat daarom niets eraan in de weg
dat in die wetgeving de uitkering aan economisch inactieve burgers afhankelijk wordt gesteld van het genieten
van een recht op legaal verblijf krachtens Richtlijn
2004/38. Artikel 24 lid 1 Richtlijn 2004/38 geeft binnen
het toepassingsgebied van het Verdrag een recht op gelijke behandeling aan burgers van de Unie die op basis van
de richtlijn in een gastlidstaat verblijven. Het Hof breidt
vervolgens de koppeling tussen het recht op gelijke behandeling en verblijf op basis van de richtlijn als het ware
uit tot artikel 4 Verordening (EG) 883/2004.74

63 Idem, r.o. 61; uitzondering hierop vormen uitkeringen die bestemd zijn om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, zo blijkt uit
HvJ EG 4 juni 2009, gevoegde zaken C-22/08 en C-23/08, Jur. 2009, p. I-4585 (Vatsouras en Koupatanze) (hierna: HvJ EG Vatsouras en Koupatanze).
64 HvJ EU Brey, r.o. 64.
65 Op grond van artikel 8 Richtlijn 2004/38, voor een verblijf van meer dan drie maanden.
66 HvJ EU Brey, r.o. 78.
67 Zie ook de conclusie van A-G N. Wahl in HvJ EU Brey, punt 88.
68 HvJ EU 11 november 2014, C-333/13, n.n.g. (Dano) (hierna: HvJ EU Dano).
69 In C-67/14 (Alimanovic) aanhangig, worden vragen gesteld omtrent de uitsluiting van werkzoekenden van deze regeling.
70 Conclusie in HvJ EU Dano, punt 116.
71 HvJ EG 15 maart 2005, C-209/03, Jur. 2005, p. I-2119 (Bidar); HvJ EG 23 maart 2004, C-138/02, Jur. 2004, p. I-2701 (Collins).
72 Conclusie in HvJ EU Dano, punt 135.
73 Omdat lidstaten geen uitvoering geven aan het Unierecht wanneer zij materiële voorwaarden voor het recht op bedoelde uitkeringen vaststellen,
is het Hof niet bevoegd de door de verwijzende rechter gestelde vragen over de uitlegging van het EU-Grondrechtenhandvest te beantwoorden,
analoog aan de redenering die het Hof in de zaak Iida volgde, supra, noot 23.
74 HvJ EU Dano, r.o. 83.
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De uitspraak in de zaak Dano wijkt af van de gevolgde
lijn in Brey met betrekking tot toepassing van het evenredigheidsbeginsel, dat vraagt om beoordeling van de ‘onredelijke last’ voor het sociale bijstandsstelsel. Ook in
Dano stelt het Hof dat de economische situatie van iedere
belanghebbende weliswaar concreet moet worden onderzocht, maar het doel daarvan is beoordeling of de belanghebbende over voldoende middelen beschikt om in aanmerking te komen voor een verblijf op basis van de
richtlijn. Is dat niet het geval, dan hoeft er geen uitkering
te worden verstrekt. In feite bepaalt het Hof zelf dat in
een dergelijke situatie de last onredelijk is.75 Daarmee
lijkt het Hof de grenzen die de EU-wetgever heeft gesteld
aan toegang tot bijstand te accepteren, in ieder geval voor
zover het gaat om degenen van wie nooit is vastgesteld
dat ze bij aankomst beschikten over voldoende middelen
van bestaan. Impliciet erkent het Hof ook de grenzen die
de richtlijn stelt aan het recht op gelijke behandeling voor
wat betreft bijstand zoals dat gold voor totstandkoming
van de richtlijn. Het komt niet (langer) toe aan degenen
die op basis van nationaal recht, van internationaal recht
of op grond van een andere EU-regeling legaal in de
gastlidstaat verblijven zolang zij niet voldoen aan de
voorwaarden uit artikel 7 van de richtlijn.76 In Brey lijkt
het Hof er belang aan te hechten dat de Oostenrijkse
autoriteiten het verblijfsrecht van het echtpaar wel hadden
erkend.77 Ook aan Dano werd een voor burgers van de
Unie bestemde verblijfsverklaring met een onbeperkte
geldigheidsduur afgegeven,78 maar daar gaat het Hof
verder niet op in. Dat zou erop kunnen wijzen dat de
concrete toets van de onredelijke last niet achterwege kan
blijven indien EU-burgers bij binnenkomst in de gastlidstaat aan de voorwaarden van Richtlijn 2004/38 voldeden,
maar daar op een later tijdstip door omstandigheden niet
meer aan kunnen voldoen.
De systematiek van artikel 7 Richtlijn 2004/38, in combinatie met artikel 24 van de richtlijn, codificeert ook
rechtspraak met betrekking tot (aanvullende) uitkeringen
aan werknemers. Zolang er sprake is van ‘reële en daadwerkelijke arbeid’ heeft een persoon recht op verblijf in
de gastlidstaat en recht op gelijke behandeling. Aanspraak
op een uitkering ten laste van de openbare middelen doet
daar niet aan af.79 Lid 3 van artikel 7 geeft aan in welke
gevallen de werknemersstatus behouden blijft ondanks
dat men niet meer werkt – en dus een recht op uitkering
blijft bestaan. De vraag of deze codificatie uitputtend is
kwam aan de orde in Saint Prix.80 Deze zaak betrof de
vraag of een Française die wegens zwangerschap gestopt
was met haar werk in het Verenigd Koninkrijk, recht
heeft op inkomenssteun aldaar. Volgens het toepasselijk
nationale recht wordt die steun toegekend aan EU-burgers

75
76
77
78
79
80
81
82
83

en hun familieleden voor zover zij werknemer of zelfstandige in de zin van Richtlijn 2004/38 zijn, dan wel die
status hebben behouden op grond van artikel 7 lid 3 van
de richtlijn, dan wel een duurzaam verblijfsrecht hebben
op grond van de richtlijn. Aangezien zwangerschap niet
vermeld wordt in artikel 7 lid 3, zou Saint Prix niet in
aanmerking komen voor inkomenssteun. De advocaat–generaal stelt voor artikel 7 lid 3 van de richtlijn uit te leggen
in het licht van het primaire recht,81 met name artikel 45
VWEU. Het Hof volgt dit voorstel niet met zoveel woorden, maar oordeelt dat de richtlijn de draagwijdte van het
begrip ‘werknemer’ in de zin van artikel 45 VWEU niet
kan beperken. Het voegt daar wel aan toe dat artikel 7
lid 3 geen uitputtende opsomming geeft van de omstandigheden waaronder de status van werknemer behouden
blijft. De door het Hof gekozen weg kan begrepen worden
in het licht van de rechtspraak waarin zwangerschap
uitdrukkelijk niet gelijkgesteld wordt met ziekte,82 waaraan afbreuk gedaan zou worden indien artikel 7 lid 3
onderdeel a (tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg
van ziekte of ongeval) in het licht van artikel 45 VWEU
zo wordt gelezen dat daaronder ook zwangerschap wordt
begrepen. Vervolgens oordeelt het Hof over de draagwijdte van artikel 45 VWEU. Het past het arrest Orfanopoulos83
naar analogie toe en oordeelt, onder verwijzing naar
Richtlijn 89/931 inzake bescherming van zwangere
werkneemsters en artikel 16 lid 3 Richtlijn 2004/38
waarin afwezigheid uit het gastland in verband met
zwangerschap niet geldt als onderbreking van de periode
van legaal verblijf die leidt tot het duurzaam verblijfsrecht,
dat een werkneemster deze status behoudt indien zij
wegens zwangerschap stopt met werken, mits ze binnen
een redelijke termijn na de geboorte van haar kind weer
aan het werk gaat.

6.

Conclusie

In een aantal van de hierboven besproken zaken refereert
het Hof aan de nuttige werking van bepalingen gelieerd
aan het Europees burgerschap. Het is een interpretatietechniek die niet ongebruikelijk is waar het gaat om
Unierechtelijke voorwaarden waaronder lidstaten hun
bevoegdheden dienen uit te oefenen. In het arrest Jia
verwoordde het Hof dit als volgt:
‘De lidstaten moeten hun bevoegdheden op dit vlak uitoefenen met inachtneming van zowel de door het EGVerdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden als de
nuttige werking van de bepalingen van richtlijnen die

HvJ EU Dano, r.o. 74.
Vergelijk HvJ EG 12 mei 1998, C-85/96, Jur. 1998, p. I-2691 (Martínez Sala); HvJ EU Alarape.
Het dictum verwijst naar het feit dat hem een verklaring van inschrijving is afgegeven. Zie ook P. Boeles, JV 2013/352.
HvJ EU Dano, r.o. 36.
HvJ EG 3 juni 1986, 139/85, Jur. 1986, p. 1741 (Kempf), r.o. 15.
HvJ EU 19 juni 2014, C-507/12, n.n.g. (Jessy Saint Prix) (hierna: HvJ EU Saint Prix).
HvJ EU Saint Prix, Conclusie van A-G N. Wahl van 13 december 2013, punt 30 en 53.
HvJ EG 14 juli 1993, C-32/93, Jur. 1994, p. I-3567 (Webb), r.o. 25.
HvJ EG 29 april 2004, gevoegde zaken C-482/01 en C-493/01, Jur. 2004, p. I-5257 (Orfanopoulos en Oliveri). In deze zaken ging het om het behoud
van de status van werknemer gedurende een periode van detentie.
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maatregelen bevatten die erop zijn gericht, onderling de
belemmeringen van het vrije verkeer van personen af te
schaffen, teneinde de uitoefening van het recht van verblijf van de burgers van de Unie en hun gezinsleden op
het grondgebied van elke lidstaat te vergemakkelijken.’84
De nuttige werking van het Europees burgerschap,
waarvoor het Hof in Zambrano de kiem legde85 en die in
Dereci expliciet gekoppeld werd aan het verblijfsrecht op
het grondgebied van de Unie, lijkt ook in de hierboven
besproken zaken vooral te verwijzen naar het reis- en
verblijfrecht en wordt dáár ingezet waar de tekst van de
bepalingen van primair en secundair recht lidstaten
ruimte lijkt te geven verblijfsrechten te weigeren. Zo leidt
nuttige werking van artikel 21 lid 1 VWEU in O. en B. tot
het recht om het gezinsleven dat is opgebouwd tijdens
daadwerkelijk verblijf in het gastland voort te zetten in
eigen land en leidt de nuttige werking van Richtlijn
2004/38 zowel tot een recht op duurzaam verblijf ondanks het feit dat betrokkene niet vijf jaar ‘bij’ de EUburger heeft gewoond in Oghieriakhi, als tot een recht op
verblijf zolang betrokkene geen ‘onredelijke last’ is, ondanks dat betrokkene ‘ten laste komt’ van de openbare
middelen in Brey. Het is verleidelijk te concluderen dat
de nieuwe weg die werd ingeslagen in Zambrano door
het Hof deels wordt voortgezet met de ‘nuttige werking’
van de burgerschapsbepalingen zoals toegepast in bovenstaande zaken. Aan de andere kant is een beroep op de
nuttige werking van bepalingen van Unierecht niets
nieuws en zijn er ook ‘pre-Zambrano’ voorbeelden te
vinden in de rechtspraak over het Europees burgerschap.86 Het lijkt te vroeg om te concluderen dat het
arrest Zambrano geleid heeft tot een bredere omarming
van de nuttige werking van het Europees burgerschap.
De nuttige werking van het burgerschap speelt vooral
een rol als het gaat om de inperking van rechten van
burgers door lidstaten. Een aantal bepalingen in Richtlijn
2004/38 staat expliciet beperkingen toe uit het oogpunt
van onder andere de financiële belangen van de lidstaten.
Lidstaten dienen hierbij steeds de individuele situatie
van de betrokkene af te wegen tegen de noodzaak de algemene middelen te beschermen, en ze kunnen geen
regels stellen waarbij verblijfsrecht en/of bijstand automatisch wordt geweigerd. Het Hof heeft vaak het verwijt
gekregen dat het via de nuttige werking van het burgerschap en toetsing aan het evenredigheidsbeginsel tornt
aan de door de Uniewetgever gestelde beperkingen.87 Uit

de zaak Dano blijkt dat het Hof, via een minder strikte
toepassing van het evenredigheidsbeginsel, bereid is de
keuze van de wetgever te respecteren in situaties waarin
betrokkenen geen verblijfsrecht genieten op grond van
de richtlijn. Het is overigens niet de eerste keer dat het
Hof middels een minder stringente proportionaliteitstoets
de keuze van de wetgever intact laat.88
Dat Richtlijn 2004/38 de lidstaten geen garantie biedt
dat het Unierecht zich niet mengt in de beperkingen die
ze volgens de richtlijn mogen stellen aan het verblijfrecht
en het recht op gelijke behandeling blijkt eens te meer
uit het arrest Saint Prix. De richtlijn kan de draagwijdte
van artikel 45 VWEU niet beperken. Ook de regel dat het
secundaire recht in overeenstemming moet zijn met het
primaire recht geeft, naast de nuttige werking van het
Unierecht, het Hof de mogelijkheid de beperkingen uit
de richtlijn te toetsen en, waar nodig, te corrigeren.
Toetsing van beperkingen in de richtlijn hoeft niet tot
correcties te leiden waar het primaire recht expliciet verwijst naar voorwaarden en beperkingen gesteld bij secundair recht, zoals in artikel 20 en 21 VWEU.89 Richtlijn
2004/38 kan de draagwijdte van de burgerschapsbepalingen wel beperken, zoals ook blijkt uit Dano. Daarmee
maakt de rechtspraak van het Hof deel uit van de ontwikkeling van het Europees burgerschap, en dat is op zich
niets nieuws in het Unierecht. Men kan het zien als een
voorbeeld van een ‘constitutionele dialoog’90 tussen
wetgever en rechter, of als een voorbeeld van een begripsontwikkeling waar meerdere actoren, waaronder het Hof,
aan bijdragen.91
Tot slot is hier de vraag of in de recente rechtspraak een
normatieve visie op het Europees burgerschap doorklinkt
op zijn plaats. Een veelgehoord commentaar op het
Europees burgerschap is dat het vooral gaat over rechten,
en niet over plichten. Ik meen dat er heel voorzichtig wat
plichten gedistilleerd kunnen worden uit de rechtspraak
omtrent toegang tot sociale bijstand en verwerving van
een duurzaam verblijfsrecht, en dan met name uit de
‘kwalitatieve’ aspecten van het verblijf in een andere lidstaat die rechten geven. Het gaat om het voldoen aan
economische en financiële voorwaarden uit artikel 7 van
de richtlijn en het eerbiedigen van de waarden van het
gastland zoals deze tot uiting zijn gebracht in zijn strafrecht. Dit resulteert in een wederzijdse relatie van rechten
en plichten tussen de EU-burger en het gastland. Weliswaar miniem, maar toch.

84 HvJ EG 9 januari 2007, C-1/05, Jur. 2007, p. I-1 (Jia), r.o. 40.
85 Zie ook D. Kostakopoulou, supra noot 29, die hierin eenzelfde logica ziet zoals deze ten grondslag ligt aan de directe werking, voorrang en
staatsaansprakelijkheid op p. 268; in haar conclusie bij HvJ EU Zambrano voorspelt A-G E. Sharpston dat de consequenties van de uitspraak in
Grzelczyk even zwaarwegend en verreikend zijn als die van eerdere mijlpalen in de rechtspraak van het Hof, zoals de historische uitspraak in
Van Gend en Loos, punt 67 en 68.
86 Bijvoorbeeld in HvJ EG Baumbast.
87 Zie bijvoorbeeld M. Everson, ‘A Citizenship in Movement’, German Law Journal vol. 15 (5), 2014, p. 965-983, met name p. 970-971.
88 Zie F. Wollenschläger, ‘The Judiciary, the Legislature and the Evolution of Union Citizenship’, in: P. Syrpis (red.), The Judiciary, the Legislature
and the EU Internal Market, Cambridge University Press 2012, p. 302-330, die wijst op eenzelfde benadering van het Hof in HvJ EG 18 november
2008, C-158/07, Jur. 2008, p. I-8507 (Förster).
89 Dit kan een verklaring vormen voor het feit dat de identieke Duitse bepaling die ter discussie stond in de zaak Dano niet geacht werd onder de
uitzondering van artikel 24 lid 2 Richtlijn 2004/38 te vallen in HvJ EG Vatsouras en Koupatanze, waar artikel 24 Richtlijn 2004/38 werd geïnterpreteerd in het licht van artikel 45 VWEU.
90 M. Dougan, supra noot 6; zie ook F. Wollenschläger, supra, noot 88.
91 D. Kostakopoulou, supra, noot 29.
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