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Ruiz Zambrano: de interne situatie voorbij

ledere burger van een EU-Iiclstaat is Unieburger, maar een Unieburger
ken tegenover zijn eigen’ lidstaat geen beroep doen op bet
discriminatieverbod wanneer hij zich in een zuiver ‘nterne situatie’
bevindt; er is dan sprake van ‘omgekeerde discriminatie’, omdat hij
slechter af is dan de Unieburgers van andere lidstaten. Om met George
Orwell te spreken: All EU-citizens are equal, but some citizens are more

equal than others.” Ruiz Zambrano opent de deur voor Unieburgers
om bet Unierecht tegen hun eigen’ lidstaat in te roepen, zonder
dat zij in een andere dan hun ‘eigen’ lidstaat hebben verbleven

Q

(hierna: heti-Jof) uitspraakin de zaakRu/zZambrano.
Gerardo Ruiz Zambrano is een Colombiaan die
met
zijn vrouw
en kind
naar
gevlucht.
p8 maart
2011 deed
bet Hot
vanBelgie
Justitieis van
de EU
Aldaar krijgen zij geen verblijfsvergunning, maar vanwege de
onveilige situatie in Colombia worden zij niet teruggestuurd.
In Belgie krijgen zij nog twee kinderen, die de Belgische
nationaliteit verwerven. Voor bet Hot rijst nude (prejudiciele)
vraag of Ruiz Zambrano een afgeleid verblijfsrecht heeft,
omdat zijn twee Beligsche kinderen burger van de EU zijn. Er
is geen sprake van een grensoverschrijdende situatie waarbij
de Belgische kinderen naar of in een andere lidstaat van de
EU hebben gereisd of verbieven. De voorafgaande vraag is of
dit geen interne situatie is waarop het Unierecht niet van
toepassing is, wegens onvoldoende aanknopingspuntefl met
bet Unierecht.
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varierend op hot citaal uit George Orwell’s Animal farm: ‘Allan/mats are equal,
but some animals are more equal than others.’
In be voetnoten zullen wij steeds do afkorling HvJ EU bezigen, ook voor
uitspraken die hel Hot voor 1 december 2009 doeb als HvJ (E)EG.
HvJ EU 8 maarl 2011,0-34/09, veIl000S6B: dit arrest word reads becom
menlarieerd in dit tijdschrifl: au. Jessurun d’OIiv&ra. ‘unioburger in elgon
Iandl’, A&MR 2011/2. p.78, ve11000807 en door R Boeles in aim noot in ~v
2011/146. vo11000568.
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In deze bijdrage zullen wij na een korte beschrijving van bet
leerstuk van de interne situatie (par. 1) ingaan op het arrest
Ruiz Zambrano (par. 2). Daarna zullen wij nader ingaan op de
personele (par. 3) en materiele (par. 4) reikwijdte van het Unie
burgerschap zoals ontwikkeld in de jurisprudentie van bet
Hot, uitkomend in Ru/a Zambrano. Wij zullen concluderen dat
het niet gaat om de aantasting van de belangrijkste Unieburger
rechten, maar om de aantasting van de essentie van die rechten,
wil een zaak binnen de reikwijdte van het Unierecht vallen
(par. 4.3). WiJ zijn van mening dat die aantasting overigens nog
wel kan worden gerechtvaardigd, al was daar in Ru/a Zcimbraiio
geen sprake van (par. 5). Vervolgens zal nog kort stil worden ge
staan bij het felt dat bet hier een afgeleid verblijfsreCht betrof
van kinderen van jonge leeftijd die afhankelijk waren van hun
ouders, en ook bij de vraag wanneer de afhankelijkheidsrelatie
en daarmee het afgeleid verblijfsrecht is afgelopen (par. 6). Al
vorens over te gaan tot een slotbeschouwing (par. 8), zullen wij
proberen te duiden welke praktische gevolgen Ru/a Zambrano
kan hebben voor de Nederlandse (asiel- en migratie)rechtsprak
tijk (par. 7).’
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BJ hal afronden van do Iaatsle yersie van doze biidraoa was hot arrest in
dezaak-Mccarthy net gewezen: HvJ EU 5 mel 2011. C.434/09. McCarthy,
n.n.g., vol 1001086. W~ hobben waar mogelijk in OOZO analyse gorolereer~
aan die zaak, zonder die zaak ovorigons nader Ia besproken.
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De zuiver interne situatie: geen
aanknopingspunt met het Unierecht

Dc zuiver interne situatie is een leerstuk dat is ontwilckeld
door bet (‘lof in zijn jurisprudentie betreffende de kiassieke
(economische) vrij-verkeersbepalingen. Dat leerstuic houdt in
dat wanneer het volledige feitencomplex van een zaak zich
binnen édn lidstaat afspeelt, er geen aanlcnopingspunt is met
ha Unierecht. Een dergelijlce zaalc valt dan niet binnen de
persone)e reikwijdte van de vrij-verkeersbepalingen van bet
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
Het vereiste van een grensoverschrijdend element volgt uit de
tekst van de klassieke (economische) vrij-verlceersbepalingen,
bijvoorbeeld uit artikel 49 VWEU: vrijbeid van vestiging voor
onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere
Hdstaat1 Ook artilcel 3 van richtlijn 2004f38/EG vereist een
dergelijke grensoverscbrijding.° Dc tekst van artikel 20 VWEU
betreffende het Unieburgerscbap vereist een dergelijk grens
overschrijding evenwel niet; ‘~bJurger van de Unie is eenieder
die de nationaliteit van een lidstaat bezit’. Daarover later meer
in par. 3, hierna.
Dc essentie en de functie van de zuiver interne situatie is deaf
bakening van bevoegdheden tussen de Europese recbtsorcte en
de nationale rechtsordes van de lidstaten! Gezien de bevoegd
heidsverdeling tussen de nationale recbtsorde en die van de
Unie, behoort een zuiver interne situatie tot de bevoegdbeid
van de nationale recbtsorde.
Het gevolg hiervan is dat een persoon die zicb in een interne
situatie bevindt, zich niet Ican beroepen op de vrij-verkeersbe
palingen van bet VWEU, nocb op het verbod 01) discriminatie
naar nationaliteit van artilcel 18 VWEU. Vanuit Unierechtelijlc
perspectief is dan alleen een beroep op nationaalrechtelijke
regels mogelijk. Als bet nationale recht in dat geval niet in
een vergelijkbare non-discriminatiebepaling voorziet, kan tIe
persoon worden onderworpen aan een nadeliger behandeling
door de eigen lidstaat dan een onderdaan van een andere lid
staat: de zogenaamde ongekeerde discriminatie. In Nederland
is dat bet geval, omdat de Nederlandse recbter wetten in forme
Ic zin niet kan toetsen aan het non-discriminatieverbod van
artikel Ivan de Crondwet° (maar wel aan non-discriminatiebe
palingen in andere verdragen dan bet VWEU, zoals artikel 14
EVRM° en artikel I van XII Protocol EVRM).I0
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HvJ EU? fobruari 1979, 115/78, PO,oors, Jur. 1979, p. 399, rD. 24 en de
andere v4hodon: ertikel 34 VWEU botrolt ‘invoorbeporkingon’(HvJ EU 23
oktober 1986,355/85, Cognot, Jur, 1986, p.3231, rD. 10); artikol 35 ‘uitvoor
boporkingen’; artikel 45 ‘hot vorlcoer van worknemers binnen de Unie’ (I-NJ Eu
28 maart 1979, 175/78. Saunders, Jur. 1979, p. 1129); ortikol 56 ‘beperkingon
op het vri) verrichten van diensten binnon do Unie vorbodon ton oanzion van
do ondordanon dorlidstoton die in eon andere lidsIaaI zijn gevestigd’(HvJ
EU 17 juni 1997, 0-70/95, Sode,nare, Jur. 1997, p. -3395) on artikol 63 ‘hot
kapitaalvorkeer tussen Iidstaten onderling’.
Riohtli(n von 29 opnl 2004 bolrotlondo hot rocht van vrij verkeer en verblijt op
hot grondgebiod van do lidstaton voor do burgers van do Unie en hun familie
loden (Pb 2004 L158/77, gorectificoerd in Pb 2004, L229/35(
N, Bernard, ‘La tibro circu]otion dos morchondisos, dos porsonnos 01 dos
services dons to TraitS GE sous ‘angle de a competence’, Gahiers he Droll
EuropSon 1998, p. 11-45 on PH. Voogegoord, lntorstoteltjkhoid: do oard on
do inlonsitoit van hot gronsovorschrijdond otomont in do rochtspraolc von hot
Hot von Justitie von do ED met betrekking tot de vier vrijheden, Groningen:
2000, p. 450
Art, 120GW.
tn combinatio met eon andoro bopaling van het EVAM.
Art.930n94GW.

Qmgekeerde discriminatie kan tot onbillijice en arbitraire si
tuaties leiden,11 omdat ‘eigen’ onderdanen derhalve nadeliger
kunnen worden behandeld dan burgers van andere Iidstaten.
Dat is onzes inziens dan niet zozeer de te wijten aan bet Unie
recht, maar aan de onmogelijkheid in de nationale rechtsorde
dat een nationale rechter een (formele) wet kan toetsen aan een
vergelijkbaar nationaalrechtelijlc discriminatieverbod. Het
Hof spreekt over een interne situatie wanneer een zaalc geen
enkel aanlcnopingspunt heeft met het Unierecht. In de zaalc
Ruiz Zarnbrano speelden alle feiten van de zaalc zich afbinnen
den lidstaat, te weten Be)gie. Desalniettemin oordeelde het (-lof
dater voldoende aanknopingpunten met het Unierecht waren
(zie par. 2, hierna). Na Ruiz Zambrano is de term ‘interne situ
atie’ eigenlijk niet meer te gebruiken wanneer bet gaat om het
Unieburgerschap, aangezien de feiten in de zaak-Ruiz Zainbrano
binnen den lidstaat zijn gelegen (een interne situatie dus), ter
wijl er wdl aanknopingspunten zijn met het Unierecht.2 We
kunnen ten aanzien van bet IJnieburgerschap dan misschien
beter de meer algemene vraag stellen: ‘heeft een zaak (voldoen
de) aanknopingspunten met bet Unierecht? Wanneer er geen
of onvoldoende aanknopingspunten zijn, valt een zaak buiten
de werkingssfeer van het Unierecht. Dc vraag blijfr evenwe)
wanneer er dan wel of niet voldoende aanknopingspunten zijn
met bet Unierecht (zie par. 5, hieraa).
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De zaak-Ruiz Zambrano
De feiten en het arrest

Dc Colombiaan Gerardo Ruiz Zambrano vlucbtte vanuit Co
lombia met zijn vrouw en kind naar Belgie. Zij kregen echter
van de Belgische autoriteiten geen verblijfsvergunning, noch
een werkvergunning, omdat bun asielaanvraag werd afgewe
zen. Desalniettemin werden zij niet uitgezet naar Colombia
omdat de situatie in Colombia te gevaarlijk was. Het gezin
woonde a) enigejaren in de gemeente Schaarbeek alwaar zij al
lemaal stonden ingeschreven. Uit het echtpaar Ruiz Zambrano
werden in Belgid twee kinderen geboren: Diego en Jessica. Zij
verkregen door geboorte op Belgisch grondgebied en ter voor
koniing van stateloosheido tie Belgische nationaliteit.
Zonder verblijfsvergunning en werkvergunning werkte Ruiz
Zambrano in Belgie enkelejaren voor een Belgische werkgever
en droeg sociale zekerheidspremies af.” In oktober 2005 raakte
hij tijdelijk werkloos en een jaar later permanent, omdat hij
geen werkvergunning had. Hij vroeg voor beide periodes een
werkloosheidsuitkering aan. Die uitkeringen werden hem ge
weigerd, omdat hij niet beschikte over een verblijfsvergunning
en werkvergunning. Dc Belgische wet bepaalt dat alleen vreem
delingen die over die vergunningen beschikken een werkloos
heidsuitkering kunnen krijgen. Ruiz Zambrano stelde tegen
de weigeringen verschillende juridische procedures in. In bet
kader van een van deze procedures heeft de Arbeidsrechtbank
11
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P. van Nuflet, ‘On,gekoerde discriminatie ot een voor het rechtsbowustziin
onbovrodigondo situatio’, Pochtskundig wookblad 1982-83 Go], 2332-2336.
Zie in die sin ook on HvJ EU 5 moi 2011, G’434/09, Mccarthy, rD. 46, n,n.g.,
ve11001086, onder verwi~zing naar HvJ EU 12 jut] 2005, G’403/03, Schompp,
Jur. 2005, p. [-6421. r,o. 22.
Orndot do oudors haddon vorzuimd do geboorto van do Icindoron bij do
Cctombiaanse ambassado aan to geven, vorkrogen zij niet do Golombioanso
notionalitoit on zoudon sit daardoor statoloos zijn.
01 hij Botgischo inkomstonbolosting botootdo, ken uit do godingstukkon niet
worden opgernaakt.
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in Brussel een aantal prejudiciele vragen gesteld aan bet HoE
I-let Hof heeft die vragen anders opgevat en beantwoordde nit
eindelijk de vraag of Ruiz Zambrano aan bet Unieburgerschap
van zijn twee Belgische kinderen, een afgeleid verblijfsrecht en
een vrijstelling van een arbeidsvergunning kon ontlenen. In
slechts tien rechtsoverwegingen concludeert bet Hof dat Ruiz
Zambrano inderdaad een afgeleid verblijfsrecht heeft en vrij
gesteld zou macten zijn van een werkvergunning. Of de Brus
selse Arbeidsrechtbank met dat antwoord uit de voeten iran ter
beoordeiing van de rechtmatigheid van tie weigering van de
werkeloosheidsuitkering, is nog tnaar de vraag; die nioet im
mers een oordeel vellen over de weigering van de uitkeringen.
Het 1-lof begint met een analyse van welke recbten de Belgi
scbe kinderen Diego en Jessica kunnen ontlenen aan bet Unie
burgerscbap. Volgens het Hof mogen nationale maatregelen
Unieburgers niet het genot ontzeggen van tie ‘belangrijkste’
rechten die zij ontlenen aan de status van Unieburger.’~ Ook
niet als dat hun ‘eigen’ lidstaat is. Hierbij berhaalt bet Hofzijn

de kiassieke vrij-verkeersbepalingen, omdat naar de letter van
de telcst geen spralce hoeft te zijn van een grensoverschrijdend
element. Dat zou dan oolc het recht om te verblijven in de ‘ci
gen’ lidstaat icunnen inhouden. Dat is onzes inziens de belang
rijlcste rechtsvraag in Ruiz Zanthrano.
AG Sharpston concludeerde dat die bepalingen ‘een op het bur
gerschap van de Unie gebaseerd recht toekennen orn op het
grondgebied van de lidstaten te verblijven, dat niet afbanke
lijlc is van bet recht zich tussen de lidstaten te verplaatsen’.tO
Volgens Sharpston is van doorsiaggevend belang dat Diego en
Jessica de rechten die zij ontlenen aan hun status als Uniebur
gers niet volledig doeltreffend kunnen uitoefenen door de na
tionale rnaatregelen.
Het Hof volgt impliciet de benadering van Sbarpston en ba
seert zijn redenering alleen op artikel 20 VWEU waar het ver
blijfsrecht ‘slechts’ in een opsomining staat. Dc keuze van het
Hofvoor artikel 20 VWEU wordt niet gemotiveerd. Derhalve is
bet gissen naar de reden waarom niet voor artikel 21 VWEU

Unieburgers ontlenen aan artikel 20 VWEU rechten woarop zij zich direct
kunnen beroepen als nationale maatregelen bet ejfectieve genot van deze rechten
ontzeggen.
overweging uit vaste jurisprudentie dat ‘de hoedanigheid van
burger van de Unie de primaire boedanigheid van de onderda
nen van de lidstaten moet zijn’.’~ Dc recbten die Diego en Jes
sica hebben, staan opgesornd in artikel 20 lid 2 van hetVWEU.
Naast politieke rechten behelst het oolc een recbt om vrij te
verblijven op het grondgebied van de lidstaten.
Vader Gerardo iran als onderdaan van een derde land geen
zelfstandig verblijfsrecbt ontlenen aan het Unieburgerschap.
Wel beeft hij een van zijn Belgische icinderen afgeleid verblijfs
recht, omdat Diego en Jessica afbankelijk zijn van bun ouders
en niet meer effectief hun recbten als Unieburgers kunnen
uitoefenen als hun ouders België en daarmee de EU warden
uitgezet. Het Hof concludeert namelijk dat men er vanuit Iran
gaan dat Diego en Jessica het grondgebied van de Utile when
moeten verlaten om hun ouders te volgen, omdat aan hen ecu
verblijfsvergunning wordt geweigerd. Ook zorgt de weigering
van een arbeidsvergunning ervoor dat Gerardo het risico loopt
om niet over voldoende bestaansmiddelen te beschikken, wat
er eveneens toe zou kunnen leiden dat zijn Belgische kinderen
bet grondgebied van de Unie nloeten verlaten. Hierdoor zullen
Diego en Jessica ‘in de feitelijke onmogelijkheid verkeren de
belangrijkste aan bun status van burger van de Unie ontleende
rechten nit te oefenen’.”
2.2
Het verblUfsrecht: artikel 20 of 21 VWEU?
Zowel in artikel 20 lid 2 onder a als 21 VWEU wordt het reis
en verblijfsrecht van Unieburgers verwoord ais ‘het recht zich
vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er
vrij te verblijven’. In artilcel 20 lid 2 is dat in een opsomming
van Unieburgerschapsrecbten en in artikel 21 als zelfstandig
recht. Dc bewoordingen van deze bepalingen zijn anders dan
15
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R.o. 42, vell000SGS,
Re. 41, eell000SSB.
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R.~. 44, ve11000568.
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is gelcozen. Wellicht dat een verkiaring is te vinden in bet vol
gende: Unieburgers kunnen andere rechten die in artikel 20
VWEU staan opgesonld, zoals bet kiesrecht year bet Europees
Parlement en bet petitierecht, uitoefenen zonder dater sprake
is van een grensoverschrijdend element. Misschien dat bet Hof
year wat betreft het verblijfsrecbt daarom ook bij artilcel 20
VWEU aansloot; net ais bij die andere rechten is grensover
schrijding niet vereist.0
Volgens bet FIof is er ‘vanuit te gaan dat een dergelijlce weige
ring ertoe zal leiden dat deze Icinderen, burgers van de Unie,
zullen worden verplicht het grondgebied van de Unie te ver
laten am bun ouders te volgen’.Za Het 1-lof vereist daarbij geen
grensoverschrijdend element alvorens een beroep mogelijk is
op het verblijfsrecht.
Dc reden voor bet ontbreken van een grensoverschrijdend
element ten aanzien van bet verblijfsrecht voor Unieburgers
volgt nit de benadering die bet I-Iof kiest ten aanzien van de
werkingssfeer van vrij-verkeerbepahngen en de burgerschaps
bepalingen: een persoon Iran slechts een beroep doen op deze
bepalingen als hij of zij zowel binnen de personele ais ook de
materiele reikwijdte van de bepaling valt?’ Dc personele reik

wijdte van de Verdragsbepalingen bepaalt Me een beroep kan
doen op die bepalingen. Een beroep op de verkeersvrijbeden
geldt bijvoorbeeld alIeen veer personen die gebruik hebben ge
maakt van bet recht om zich naar een andere lidstaat te bege
yen of die zich naar een andere lidstaat willen begeven)’
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Conc]usie AG Sharpsten in Zaak C-34/09, RuizZambrano, par. 122,
eel 0001729.
no ook HvJ EU 5 me, 2011, C-434109, McCarthy, n.n.g,, r.o, 47-45,
cellO 010 86
Ac. 45, ve11000568,
no ook E. Spaventa, Seeing the wood despite the trees? On the scope of
citizenship and its oonstitutionat effects’, common Market Law Rev,ew,
2008/1. p. 13-45,
Zie hierboven in par. 1.

Ruiz Zambrano

Do suatoriele reikwijdte bepaalt welke situaties onder do vrij
vorkeersbopalingen vallon: is or bijvoorbeold sprake van vesti
ging of dienstenverkeer?:3

3

Do personole reikwijdte van bet
Unieburgerschap

Wat betreft de werkingssfeor van do bopalingen osntrent hot
Unieburgerschap is hot duidolijic dat goon sprako hooft to zijn
van eon gronsovorschrijdond element. Artilcol 20 lid I VWEU
bepaalt: ‘(bJurger van do lJnio is oonieder die do nationalitoit
van eon lidstaat bozit’. Hot bozitten van do nationalitoit van
den van do lidstaton is do enige voorwaardo orn ondor de perso
nob worlcingssfeer van hot Unioburgorschap to vallon.~ In Rtdz
Zambrano rnaakt hot Hofdtndolijk dat do voorwaardo dat oon
porsoon naar eon andore lidstaat moot roizon mu binnon do
porsonobo roikwijdto to valbon, ontbroelct voor hot Unieburgor
schap.25 FEet heoft dat oolc bovostigd in McCarthy.26
I-lot HoC heoft aan hot Europees burgorschap in zijn rocht
spraabc eon bebangrijke pbaats toegekend. keods in Grzelczyk
overwoog hot dat ‘do hoedanighoid van burgor van de Unie
do primaire hoedanighoid van do onderdanon van do bidstaton
diontj to zijn’.~’ Die ovorweging leek in dio zakon ovorbodig,
maar is onzos inziens uiteindolijlc eon opstap gewoost om aan
hot Unioburgerschap autonomie toe to kennen ton opzichto
van do nationalitoit van do bidstaton. Zo bopaalde hot HoC in
Rottrnann dat het verkrijgon on verbiezon van do nationabitoit
van eon lidstaat weliswaar binnon do bovoegdhoden van do
bidstaton valt, maar dat wannoer hot om burgers van do Unio
gaat, do uitoefoning van dio bovoegdhoid, voor zovor zij do door
do rechtsordo van do Unie vorloondo on boschenndo rochton
aantast, zoals met namo hot goval is met eon bosbuit tot introk—
Icing van do naturalisatie als in hot hoofdgoding aan do orde,
vatbaar is voor rechterbijko tootsing nan hot Uniorocht’.23 In
Ruiz Zo,nbi-ano speciflcoerdo hot HoC dat ‘artikob 20 VWEU zich
vorzetJ togon nationabo maatregoben die tot gevolg hebbon dat
burgers van do Unio hot offectieve genot wordt ontzogd van do
belangrijksto aan hun status van burger van do Unie ontboondo
rochton’.21 Kortom, Unieburgors ontbenen aan artikel 2OVWEU
rochten waarop zij zich direct kunnon beroopon als nationabo
suaatregobon hot effectiovo gonot van deze rochten ontzoggon.
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HvJ EU 30 november 1995, 0-55194, Gebhard. Jur. 1995, p. ‘4165; vestiging
of werknernersverkeer (HvJ EU 8 iuni 1999,C-337/97, Meeusen, Jur. 1999,
p. -3289); vestiging of kapiteat (Hod EU 13 april 2000. 0-251/98, Bears,
Jur. 2000, p. -27871; vestiging of goederenverkeer (NyU EU ii mel 1999,
0-255/97, Pfeiffer, Jur. 1999, p. -2835); dienstenverkeer of werknemersver
keer )HyJ EU 5 oklober 1988, 196/87, Sfeymann, Jur. 1988. p.61591 dien
slen- of kapifaalverkeer HvJ EU 3 oklober 2006. C-452/04, Rd/urn Fmanz,
Jur. 2006, p. -9521); diensten of goederenverkeer (NyU EU 24 maarl 1994,
0-275/92, Schindler, Jur. 1994. p. ‘10391.
Hid EU 26 oklober 2006,0-192/05, Tas-Hagen en Tas, Jur. 2006, p.1-10451,
r,o. 18.
Spaventa, ow.; M. Sullerman, ‘Case 0-274/96, Crim]nal proceedings ageinst
Horsl Olto Bickel and Ulrich Franz, Judgment of the Court of 24 November
1998. Full Court’, Common Market Law Review 1999/6p. 1325-1344.
9.0. 46.
HvJ EU 20 september 2001. 0-184/99, Grzelczyk, Air. 2001, p.1-6193, r,o. 31;
JV 2001/319 m.nt. 9 Boeles, ve03001319,
HvJ EU 2 maart 2010,0-135/08, Rotfmann, dv 2010/122, ve10000329, r.o.
48; vOOr de invoering van het Unieburgerechap had hot Hof dit st bepsald ten
aanz’en yen de bevoegdheid van do lidsleten bI) hel bepaten van verkrijging
en verlies van nationeliteit in het lioN de vrijheid van veatiging: Hod EU 7 juti
1992, 0-369/90. Michelettie.e,, Jur. 1992, p. -4239, r.o. 10.
P.o. 42. ve11000568.

4

Do materiële roikwijclte van bet
U nieburgersehap

Hot voorgaande betokont overigons nog niet dat elko maatregol
van een bidstaat die eon Unioburgor raabct ondor do workings
sfeor van hot Uniorocht vabt. Dorgobijbco maatregelen mooton
web do matoridle rechten van Unieburgers aan kunnen tasten.
Zo overwoog hot Hof in Ueckor enJacquet dat ‘hot burgorschap
van do Unio, zoabs voorzien in artikel )20 VWEU), niet tot dool
hoeft, do materiClo worbcingssfoer van hot Verdrag eveneens
uit to broiden tot intorne situaties die goon enbcelo aanknoping
met hot gemeenschapsrocht hebben. ...J Eventuole discrimina
ties die onderdanen van een Lid-Staat naar hot recht van die
staat kunnen ondorvinden, vablen binnon do werkingssfeer
van dit recht, zodat zij in het icader van hot intorne rechtsstel
sob van die staat moeton worden opgobost’.3D Die constatering is
door Rottnusnri en Rids Zarnbrano niot achterhaabd, ondanks hot
foit dat do porsonelo reikwijdte van bet Unieburgorschap ruim
is gointerpreteord doordat hot HoC aan hot Unieburgerschap do
primaire hoedanighoid heoft ‘verleend’. Er kunnon zich nog
steeds zaken voordoen die goon aanknopingspunt hebbon met
hot Unierocht; do grens tusson wol of goon (vobdoonde) aankno
pingspunt is met R111z Zumbl-ono evonweb verschoven van do in
torno-situatietoets naar eon andere toots. Om die andere toots
duidobijk to inakon, zullen wij hiorna ingaan op do vragen (1)
woblco matorielo rochten eon Unieburger hooft; (2) hoe hot Hof
onderscheid maakt tussen do bovoogdhoden van do lidstaten
on do EU door hot effoctiviteitsbeginsol abs scbeidslijn to han
toren; en (3) in webke mate die rechten moeten wordon nan
gotast, wilben or vobdoendo aanknopingspunten zijn met bet
Unierocblt: mooton do bebangrijkste rechten zijn aangetast of
do essentie van (allo) Unieburgorrechten?
41
Welke reohten heeft de Unieburger’?
Albereorst dient eon antwoord to worden govonden op do vra
gen: (i) op wollco rochten kan eon Unieburger zich beroepen; en
(ii) wat is do roikwijdte van doze rechten?
Eenieder die do nationaliteit van eon lidstaat bozit en dus Unio
burger is, heeft vobgons artikeb 20 bid 2 VWEU onder andere do
volgende rochten:
hot rocht zich vrij op hot grondgobied van do bidstaton to
vorpbaatson on or vrij to vorblijven;
hot actief en passief kiosrocht bij do voriciozingen voor hot
Europoes Parboment en bij do gemeonteraadsvorkiezingon
in do lidstaat waar zij verblijfhouden, ondor dozelfdo voor
waarden abs do ondordanen van die staat;
hot recht op boschorming van do dipbomatieko on consubai
re instantios van iodere andero bidstaat op hot grondgebied
van derde landon waar de bidstaat waarvan zij ondordaan
zijn, niet vertogenwoordigd is, onder dozelfdo voorwaardon
als do onderdanen van die lidstaat;
bet recht om verzookschrifton tot hot Europeos Parbornont
to richton, zich tot do Europese ombudsman to wonden, als
ook zich in eon van do talon van do Verdragon tot do instol
lingen en do adviosorganon van do Unie to richten on in die
taal antwoord to krijgon.
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Hod EU 5 )uni 1997, 0-64/96, Ueclreren Jacquel, dur. 1997, p1-3171, r.o. 23.

,-\&,\IR 2011 Nr.4-159

Wat betreft de rechten van de Unieburger blijkt uit de tekst
van artikel 20 lid 2 VWEU dat dit niet noodzakelijkerwijs al
leen de recbten zijn die staan opgesomd in dat artikellid. Er
staat namelijk dat de Unieburger onder andere de in bet artilcel
genoemde rechten beeft. Deze niet linitatieve opsomming zou
weleens een uitnodiging voor het Hof kunnen zijn on de lijst
met Unieburgerschapsrechten nit te breiden tot andere rech
ten.
De grote vraag is of het Hof méér recbten aan Unieburgers zal
toekennen dan expliciet zijn genoemd in artikel 20 VWEU. In
Rottinann overwoog het HoE dat dcxc recbten door de rechtsor
de van de Unje verleend moeten zijn2’ Dat betekent dat Se niet
noodzakelijkerwijs in het VWEU boeven te worden genoemd,
maar de exacte betekenis van deze overweging is onduidelijk.
Het is vaste recbtspraak van bet 1-lof dat fundarnentele recbten
en algemene rechtsbeginselen die erkend zijn door het Hof,
binnen de reikwijdte van het Unierecbt moeten vallen alvo
rens Se icunnen worden ingeroepen;r datzelfde geldt voor de
recbten in het EU-Crondrechtenhandvest.~ Die rechten, zoals
bijvoorbeeld bet recht 01) een gezinsleven van artilcel 7 van het
EU-Grondrechtenhandvest, zouden dan geen autonotne rech
ten zijn voor lJnieburgers, otndat alleen aan die rechten Ican
worden getoetst nádat een zaak binnen de werkingssfeer van
bet Unierecbt valt. Het is de vraag of bet Unieburgerscbap en de
rechtspraalc van bet Hof in Rottniann en Ruiz Zanthrano daar vet
andering in brengen. Het Hof zou die fundamentele recbten na
Ruts Zambrano desalniettemin Icunnen gaan interpreteren als
(antonotne) rechten die ontleend zijn aan bet Unieburgerschap.
In dat geval lijkt de weg open voor een aanzienlijlce uitbreiding
van de werlcingssfeer van bet Unierecbt. Het Unieburgerschap
in coinbinatie met de erkenning van deze rechten als rechten
die ontleend zijn aan die status, brengt nationale maatregelen
die bet effectieve genot van deze rechten ontzeggen dan bin
nen de werkingssfeer van bet Unierecht en maakt ze vatbaar
voor toetsing daaraan. Een Nederlandse rechter liep al voor de
muzielc nit door bet lie his in idein—beginsel zoals dat in arti
kel 50 van het EU-Grondrechtenbandvest is vastgelegd, op een
Nederlandse gevangene toe te passen, zonder dat er een ander
aanknopingspunt met bet Unierecbt was dan bet Unieburger
scbap.~~ Als het ne his in idein-beginsel een recht is dat aan het
Uniebnrgerschap Ican worden ontleend, valt iedere IJnieburger
ook zij die niet naar een andere lidstaat zUn gereisd — die
in strijd met het dat beginsel aan ceo vervolging wordt onder
worpen, onder de materidle reikwijdte van bet Unierecbt en
kan de nationale inaatregel dus worden getoetst aan bet EU
Grondrechtenhandvest, zoals deze Nederlandse rechter deed.
Als de Unieburgerschapsrechten slechts die rechten zijn die
staan opgesomd in artikel 20 lid 2 VWEU, dan valt de Uniebur
ger l)~S onder de tnaterible reikwijdte van bet Unierecht als édn
van dcxc rechten is uitgeoefend.
In boeverre ha Hofvoor dexe benadering zal kiezen, hangt af
van de waarde die het toekent aan de bevoegdheidsverdeling

tussen de EU en nationale rechtsordes, Het Hof kan iciezen tus
sen een ininitnale benadering van een bescherming van alleen
de recbten genoemd in artilcel 20 lid 2 VWEU of ceo benade
ring die toenmalig AG bij bet Hof Jacobs verwoordde in Kon
stantitinis: een Unieburger heeft bet recht om te zeggen “civis
europeos sum” en zich op die status te beroepen on op te komen
tegen dice scbending van zijn fundamentele rechten’.””
Het lijkt crop dat het Hof in McCarthy voorlopig voor een mi
nimale bescherming kiest, waarbij bet recht op gezinslevenzm
niet door het HoE wordt beschouwd ais ceo recht dat hoort bij
de status van burger van de Unie. in Mccarthy gaat het Hofna
melijlc niet in op de vraag of het recht op gezinsleven een recht
is dat is ontleend aan haar status als Unieburger. Het beperict
zich in die zaak tot de vaststelling dat bet effectieve genot van
het reis- en verblijfsrecht niet is aangetast doordat haarJamai
caanse niet nag verbiijven in bet Verenigd Koninkrijk.”
Naar onze inening ban in ieder geval wel worden afgeleid uit
Rottrnann en Ruts Zambrano dat de werkingssfeer van bet Unie
recht is uitgebreid tot situaties waarin door een maatregel
van een lidstaat, bet effectieve genot wordt ontzegd van bet
Unieburgerschap zeif, respectievelijk van Unieburgerschaps
rechten door de eigen’ lidstaat. Uit deze jurisprudentie blijkt
dat pas nddat ceo zaak binnen de (nateriele) werkingssfeer van
bet Unierecht vait, een beroep kan worden gedaan op andere
rechten ontieencl aan bet Unierecht, zoals bet discriminatie
verbod op grond van nationaliteit,”” maar ook op fundamen
tele ~ aigemene beginselen van bet Unierecht”° en be
paiingen uit bet EU-Grondrechtenbandvest. Dit is evenwel nog
steeds minder vergaand dan (bepaalde) fundamenteie recbten
gelijkstellen aan de in artikei 20 lid 2 VWEU genoemde rech
ten, zoais de Nederlandse rechter deed met bet ne his in idein
begiosel.

4.2

bevoegdheidsverdeling tussen de EU en nationale rechtsor
des wordt onzes inziens mede bepaald door de manier waarop
het HoE in Ruts Zambrano bet effectiviteitsbeginsel toepast.
Laten we eerst een uitstapje maken naar bet leerstuk van de So
genaamde procedurele autonomie’.~’ Het Unierecht kent met
name rnateridie rechten: om die rechten nit te kunnen oefe
nen dienen justitiabelen gebruik te maken van bet nationale
procesrecht van de 27 lidstaten. In beginsei zijn de lidstaten
bevoegd hun eigen procesrecht in te richten (procedurele auto
Dc
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werkingssfeer van be Verbragen; W.W. Geursen, Non’discrimtnatia onder hef
EU’ en Euratom-Vardrag; be doorwerking van artikel 12 EG-Verdrag (thans
art. 16 VWEU)’. Neberlands Tijdschritt voor Europeas Recht. [2010’l), p. 17.
Oeschikking van hat HvJ EU 1 n,aart 2011,0457/09, Charity, n.n.g., r.o, 25,
vsaar aen beroep op hat racht op can doattre[tenba voorziening ward afgewe
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&,,an en See/risen Jur. 2006. p. -8055, re. 57.
Zie veer ean uitgebraide baschrijving van dit beginset be conclusie van AG
Poiaras Maduro van 1 maart 2007 in 0’222 an 225/OS, Van bar Waarb. Jur.
2007, p. [‘4233.

Ruiz Zambrano

nomie); dat procesrecht behoort niet tot de bevoegdheden van
de EU.42 Desalnietternin heeft het Hof daar in Rewe Comet een
beperking op aangebracht, doordat het nationale procesrecht
moet voldoen aan twee beginselen van Uuierecht: het gelijk
heidsbeginsel~~ en het effectiviteitsbeginsel~~ Wat dat laatste,
hier relevante, beginsel betreft, sijn lidstaten in beginsel be
voegd hun procesrecht te bepalen en wordt dat niet getoetst
aan het Unierecht, tenzij een nationale procedurele maatregel
het de justitiabele (praktisch) onmogelijk maakt zijn aan het
Unierecht ontleende rechten uit te oefenen.
Wanneer ecu justitiabele bijvoorbeeld een (redelijke) beroeps
termijn heeft laten verlopen, waardoor hij volgens het natio
nale procesrecht geen beroep meer kan doen op welk materi
eel recht dan ook, oolc al had hij misschien een gefundeerde
claim op grond van het Unierecht, dan zal dat geen schending
van het effectiviteitsbeginsel opleveren, ook al wordt daarsuee
het Unierecht in die zaak niet toegepast!5 Dat betekent dat
een nationale rechter dan niet aan toetsing van het Unierecht
toekomt, ook niet als daardoor het Unierecht in dat specifleke
geval niet kan worden gedffectueerd.~°
In Ruiz Zambrano past het (-(of het effectiviteitsbeginsel toe,
zoals het dat — onzes inziens — ook doet in zaken betreffende
de procedurele autonomie. Het oordeelde dat nationale maat
regelen die tot gevolg hebben dat Unieburgers het effectieve

integraal getoetst aan het reis- en verblijfsrecht en zal een be
perking, hoe groot of hoe lclein de aantasting van de burger
schapsrechten dan oolc, in strijd zijn met artikel 21 VWEU~~
(dan wel in strijd met richtlijn 2004/38/EG).
Kort samengevat betekent dit dat Unieburgers die niet in een
andere Iidstaat hebben gereisd of verbieven tegenover hun ci
gen lidstaat geen beroep kunnen doen op het Unierecht, tenzij
de nationale maatregel bet effectieve genot ontzegt van de be
langrijkste Unieburgerschapsrechten.~°
4.3
Aantasting van de ‘essentie’ van do rechten
Dc vraag die nog rest is: wanneer wordt het effectiviteitsbegin
sd geschonden en is Cr dus een (voldoende) aanknopingspunt
met het Unierecht om binnen de werkingssfeer van het Unie
recht te vallen?
In Rottmann oordeelde het Hof dater spralce kan zijn van toet
sing aan het Unierecht ‘voor zover [de nationale maatregel[
de door de rechtsorde van de Unie verleende en beschermde
rechten aantast’.~’ Wanneer een nationale maatregel nile bur
gerschapsrechten aantast door bet burgerschap zelf te ontne
men, is Cr blijkbaar een voldoende aanknopingspunt met het
Unierecht. In Za,nbramo werkt het (-(of die ‘aantastingstoets’ na
der uit. In de Nederlandstalige versie van bet arrest valt te IcZen dat Cr voldoende aanknoping is wanneer dc belangrijkste’

Een Nederlandse TeCh ter paste bet ne his in idem-beginsel zoals dat in artikel
.50 van bet EU-Grondrechtenhandvest is vastgelegd, op een Nederlandse
gevangene toe, zonder dat er een cinder aanknopingspunt met bet UniereCht was
dan bet Unieburgerschap.
genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan hun Uniebur
gerschap ontleende rechten, Icunnen worden getoetst aan het
Unierecht. Daarmee credert het Hof een afbakening tussen de
bevoegdheid van de lidstaten en de EU. Lidstaten zijn en blijven
bevoegd zalcen betreffende hun eigen onderdanen zelf te re
guleren zOnder toetsing aan de Unieburgerrechten, tenzij het
effectiviteitsbeginsel wordt geschonden. Dat betekent dater in
beginsel geen toetsing aan het Unierecht plaatsvindt in zaken
van Unieburgers tegen hun ‘eigen lidstaat’ waarbij geen spralce
is van een grensoverschrijdend element, tenzij de uitoefening
van de Unieburgerschapsrechten onmogelijic wordt gemaakt.
Let wel, het Hof Iciest voor een heel andere benadering in bur
gerschapszaken waarbij er wdl sprake is van een grensover
schrijdend element. In dat geval wordt de nationale maatregel
42
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Desatniettemin is in socundair Unierecht some harmonisatio van prccesrocht
torug to vindon en noomt daormoe do procodureto outonomie of. Zo stotlon do
richtliinon op hot gobied van migratiorocht attortoi otson eon de nationato pro
cedurorogets stotton, Zie bi000rbootd overdo opschortendo working van eon
vorwidoringsbostuit HvJ EU 2 (ant 2005, 0-136/03, Dorr& One!, Jar. 2005, p.
-4759, r.o. 49 en 50.
Hot gotijkhoidsbogtnset houdt in dat hot procosrocht goon ongunstigor voor
waarden meg konnon voor do offoctuoring van eon matorioet EU-rocht dan
voor eon vorgolijkbaar nattonoot matorioot recht.
Voor hot oorst genoomd door hot Hot in HvJ EU 16 docombor 1976,33 on
45/76, Rowo/Comot, Jar. 1976. p. 1989 on 2043.
HvJ EU 18 januari 2010.0-472/08, Alstom Power Hydra. n.n.g.
Zie daarovor nader: W.W. Goursen, ‘F-tandhaving van hot cb(octiovo gomoon
schapsrocht via hot eHootivtteitsboginsot vs. subiocttovo rochtsboschorming
via hot nationaatrochtotijko vorbcd op rotormatio in petus’, Nodortands
Ti]dschrttt yoUr Europeos Recht. (2009-4), p. 131,

Unieburgerschapsrechten worden aangetast. Dan zou de aan
kopingstoets zijn: wanneer den van de belangrijkste rechten
wordt aangetast, valt de zaak binnen de werkingssfeer van bet
Unierecht. Vervolgens rijst de vraag wat dan de belangrijlcste
rechten zijn.°
Dc Franstalige versie van het arrest in de zaak Ruiz Zambrono
Iaat evenwel ecu andere test zien: ‘Doris ces conditions, (‘article 20
TFUE s’oppose a des ,nesures nationales ayant pour effet de priver (Cs
citoyens de (‘Union tie (a jouissance effective tie I’essentiel des droits
confErds par (cur statut tie citoyen tie (‘Union.:
Volgens de Franstalige versie (en vele andere taalversies:2) van
het arrest gaat het dus om een aantasting van de essentie van
47

48
49
50
51
52

Zie onder moor HvJ EU 19 cktober 2004, 0-200/02, Zhu on Chen. Jur. 2004.
p. 1-9925: HvJ EU 25 (uti 2008, 0-127/08, Motock. Jur. 2008. p. -6241; HvJ
EU 26 oktobor 2006,0-192/05, Tas-Hagen en Tee, Jur. 2006. p. -10451; HvJ
EU 20 september 2001. 0-184/99, Grzo!czyk, Jur. 2001, p. -6193 on HvJ EU
29 april 2004, 0-224/02, Pusa, Jur. 2004, p. -5763.
HvJ EU 5 met 2011. 0-434/09. McCarthy, n.n.g., r.o. 56, vo11001085.
P.o. 48. ve11001086.
Zie Bootos, ow., vo11000568 on Jossurun d’Oltvoira, ow.. vo11000807 dio
dozotido vraag stotlon btj hun bospreking van Pair Zambrano.
P.o. 42.
Oak andere taatvorstos goon uit van do ‘ossontte’ van do rechton: do
Engotstaligo vorsio sprookt van the substance of the rights’; do Spaanstatigo
van ta 050ncia de los derechos’; do ttattaanstaltgo van ‘dot godimento reato
ad effettivo dot dtrtttt’; do Portugoostaltgo van ‘do essenctat dos dirottos’: do
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waron niot bii machte do ovortga toalvorsios to vertaton.
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de burgerschapsrechtefl, of, zoals in de Duitstalige versie vail
te lezen: de aantasting van de ‘Kernbestands der Rechte’~’, en dus
niet om een aantasting van de belangrijkste rechten. Dat is cell

andere test dan een loutere aantasting van de belangrijkste
rechten. Dc aantasting van de ‘essentie’ van de Unierechten
volgt onzes inziens logischerwijs nit het effectiviteitsbeginseL
Overigens heeft alleen de tekst van bet arrest dat is opgesteld
in de procestaal rechtskracht:” in Rniz Zainbrano was dit de
Franse taals5
In Roiz Zarnbrano gaat het dan orn de aantasting van de essen
tie van her verblijfsrecht (van de Belgische kinderen): zonder
verblijfsvergunning mag je (de iure~ niet verblijven en zonder
werkvergunning kanje (defacto) niet verbuijven. Beide vormden
een aantasting van de essentie van bet verblijfsrecht van de
Belgische kinderen, oindat die volgens bet Hof gedwongen zott
den zijrt bun ouders te volgen die niet zouden inogen en — bij
gebreke van arbeidsinkomsten — zouden kunnen verblijven op
Belgisch grondgebied. In Rottmaon ging bet afortiofl om de anntasting van de essentie, namelijlc de aantasting van bet burger
schap zeif en daarmee alle daaraan gekoppelde rechten.
Alleen cell aantasting van de essentie van de Unieburgerrech
ten zal dan cell schending zijn van her effectiviteitsbeginsel

lidstaat — bet effectiviteitsbeginsel niet schenden en derhalve
niet binnen de werkillgssfeer van bet Unierecht vailen, omdat
daarmee de essdntie van de Unieburgerrechten niet wordt aan
getast. Terzake van die I.Jnieburgers bestaat dan log steeds de
rnogelijkheid dat zij ‘ocugekeerde discrirninatie’ ondervinden,
bij afwezigheid van cen natioaaalrechtdlijk discriminatiever

hod” of een nationaalrechtelijke regel die voorschrijft dat een
cigen onderdaan dezelfde rechtdn toekomt als die welke cell
onderdaan van cen andere lidstaat in dezelfde situatie aan het
recht van de Unie kan ontlenen.°’
5
Reohtvaardiging
Her Hof kont in Ruiz Zainbrono niet toe aan de vraag of de maat
regelen gerechtvaardigd zijn. AG Sharpston was van mening
dat de bepericing van het verblijfsrecht eventucel te rechtvaar
digen is op voorwaarde dat het strookt met het evenredigheids
beginseLt2 Dat de aantasting van het verblijfsrecht kan wordell
gerechtvaardigd, iijlct ons eenjuiste benadering. Dat wordt on
zes maids ook bevestigd door het Hof in Rottinonn, waarin her
oordeeide dat de intrekking tot naturaiisatie en daarmee bet
Unieburgerschap Ican worden gerechtvaardigd door redenen
van algemeen belangra

Bij de beantwoording van de vraag of een zaak binnen de reikwijdte van
Let Unierecht valt, gaat Let niet om de aantasting van de belangrijkste
Unieburgerrecbten, maczr om de aantasting van de essentie van die rechten.
en binnen de reilcwijdte van her Unierecht vallen. Het niet no
gen stetumen voor bet Europees Parletuent, zoals in de zaak
Entao eta Sevioger het geval was, tast bijvoorbeeid de essentie
van bet (actief) kiesrecht aan.5’ Anderson werd de essentie
van bet (passief) kiesrecbt iiiet aangetast in de zaak Pigoatato°5,
waarin een Italiaans onderdaan opkwam tegen de regeling dat
hij voor een plaats op de kieslijst in de betreffende gemeente
diencle te wonen, terwiji hij in een naburige gemeente woonde.
Een ander voorbeeld Ican zijn de aantasting van de essentie van
bet reisrecht door gevangenschap, zoals in Krernzow bet geval
was (oolc daarin oordeelde her Hof dat er sprake was van cell
interne situatie).w Gevangenschap is weliswaar een aantasting
van de essentie van bet reisrecht, naaar ican we! worden ge
recbtvaardigd (zie daarover par. 5 hierna).
Als de aantastillg van de essentie van de Unieburgerrechten
de juiste test is die nit Ruiz Zamb,mto voigt, zal een ‘simpele’
nadeliger behandeling van cell Unieburger door zijn eigen
iidstaat (bijvoorbeeld door bogere belastingen, coflegegeld of
andere nadeliger tuaatregeien) — zonder dat bij of zij gebruilc

Een aantasting vall de esselltie van het verblijfsrecht door uit
zetting kan worden gerechtvaardigd als er sprake is van aall
tasting van de opellbare orde of veiligheid op voorwaarde dat
er den ‘redle en voldoende ernstige bedreiging’ is.” Die recht
vaardigingsgronden ward in Rttiz Zcnnbrctno echter niet aan de
orde. Desainiettemin blijft het onzes maids nlogeiijk uitzet
ting te rechtvaardigen.
Een na Ruts Zatnbrano onbeantwoorde vraag is evenwel of het
1-lof die rechtvaardigingstoets anders zal toepassen wanneer
bet orn de uitzetting van ouders gaat die den afgeleid verblijfs
recht van hun Icinderen hebben die, net ais in Ruts Zanibraoo,
de nationaIiteit van diezelfde lidstaat hebbell. Ms de uitzet
ting van de (derdelandse) ouder(s) gerecbtvaardigd is, is her de
vraag of bet dat ook is als er van hen afhankeIijke kinderen
in bet spe! zijn. Die kinderen worden dan defacto ook uitgezet
vanwege die afhankelijkheid. Dc vraag is of die cotnpIicatie de
rechtvaardiging nog steeds aanvaardbaar snaakt. Eigen onder
danen mogen immers niet worden uitgezet.” Die vraag laten
wij hier verder onbeantwoord.

heeft gemaakt on te reizen naar of te verbiijven in cell andere
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Ruiz Zambrano

6

Kinderen als Unieburger: wanneer houdt do
afhankolijkheid op?

in Rota Za~nbrano ging het am een verblijfsrecht voor de Go
lombiaanse vader, dat was afgeleid van her verblIjfsrecht van
zijn Belgische kinderen van jonge leeftijd die afhankelijk van
hem waren. Dat een derdelander een afgeleid verblijfsrecht
kan hebben van zijn van hem afhanlcelijke kinderen is onzes
inziens niet nieuw. Dat is immers vergelijkbaar met de lerse
baby Zhu die afhankelijk was van haar Chinese moeder Chen.c&
In Zhu en Glum ging het overigens alleen om het verblijfsrecht,
aangezien de ouders voldoende middelen van bestaan hadden.
in Rniz Zambrano was Cr de additionele vraag of de vader van de
kinderen ook maclit werken. Het Hof heeft de werkvergunning
die Rniz Zainbrano nodig bad, ook in de sleutel van bet (afge
leide) verblijfsrecht gezet. Voor de Belgische kinderen zoia bet
immers feitelijk onmogelijk worden op het grondgebied van de
Unie te verblijven als de vader niet mocht werken.
Dc vraag die de verschillende taalversies van bet arrest in de
zaak Rota Zarnbrano oproepen, is wanneer de afhankelijkheid
van de kinderen ophoudt te bestaan en daarmee ook een einde
komt aan het afgeleide verblijfsrecht van de ouders van wie zij
afhankelijk waren. Dc Nederiands- en Franstalige versie van
bet arrest spreken over: ‘kinderen vanjonge Ieeftijd’, respectie
velijk ‘enfants en has age’, terwiji de Enge1s~ en Duitstalige versies
het hebben over: ‘minor children’, respectievelijk ‘minderjãhrigcn
Kinder’s’ Dc vraag is allereerst of bet 1-lof daadwerkelijk een
verschil heeft willen maiden tussen zeer jonge icinderen en
overige minderjarigen, zoals het EHRM dat wel heeft gedaan.C2
Zouden minderjarigen die niet meer zeerjong zijn, niet nicer
afhankelijk zijn van bun ouders? En waar ligt dan de grens?
Of weilicht dat het Hof een feitelijke analyse per zaalc zal ban
teren. Een 16-jarige die op zichzelfwoont en zeif inkomen ver
werft, is dan niet meer afhankelijk. Een 17-jarige die nog naar
school gaat en thuis woont, is dan nog wel afhankehjk. En hoe
zal dat zijn met gehandicapte lcinderen? Of zelfs gehandicap
te voiwassenen? Een bepaalde mate van afbankelijkheid han
aanwezig zijn, als de ouders als manteizorger optreden. Maar
hoe zit bet met de (minderjarige) gehandicapte die wordt ver
zorgd in een insteiling die van overheidswege is getlnancierd
en waardoor de zorg en daarmee de afhankelijkheid van de ou
ders is weggenomen? in Rota Zambrano wordt die vraag niet be
antwoord. I-let betrof immers kinderen van zeerjonge leeftijd.
Die zijn in elk gevai afhankelijk van de zorg van hun ouders.

7

Mogelijke consequenties van RuizZambrano in
do praktijk

Rota Zambrano breidt de materiële werking van bet Unierecht
uit tot Unieburgers die bet Unierecht willen inroepen tegen
bun eigen lidstaat, zonder dat zij claarvoor in een andere lid
staat hebben verbieven, terwiji nationale maatregelen de es
sentie van hun Unieburgerrecbten aantasten.
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Dichtbij het feitencomplex van de zaak Rota Zambrano komen
Nederlanders die oak de nationaliteit van een derde land bezit
ten. Wat te denken van personen die zowel de Nederlandse als
de Marokkaanse nationaliteit hebben? In de landelijke politick
gaat de stem op deze Unieburgers hun Nederlanderschap te
ontnemen en daarmee bun Unieburgerschap, waarna zij kun
nen worden uitgezet. Tegen die uitzetting zou Rota Zambrano
kunnen worden ingeroepen. Het zou evenwel al voldoende zijn
tegen de ontneming van bet Nederlanderschap een beroep 01)
Rottma,an te doen. Wanneer bet Nederlanderschap dan wordt
behouden, kunnen zij niet worden uitgezet.
Nederlandse kinderen die Unieburger zijn en van wie de Ne
derlandse vader of moeder uit beeld is, terwijl de andere ouder
geen Unieburger is, kunnen zich no mogeiijkerwijs evenzeer
beroepen op Rota Zambrano om een afgeieid verblijfsrecht voor
de ouder te verkrijgen. Van belang is wel dat het kind ten laste
komt van deze ouder, en dat het, wanneer bet verblijfsrecht
zoo worden ontzegd, in de feiteiijke onmogelijkheid verkeert
om te kunnen verblijven op bet grondgebied van de Unie. Dc
rol van de uit beeid zijnde Nederlandse ouder zal onzes inziens
hiervoor een beiangrijke indicator zijn’. als het kind (volledig)
afhankelijk is van zijn derdelandse ouder en zijn Nederlandse
ouder zich niet om bet kind bekommert, zal bet kind zonder
die derdelandse ouder hier niet kunnen verblijven. Andersoni
oordeelde Rechtbank Den Haag reeds dat het feit dat de Ne
derlandse ouder niet uit beeld is, voldoende is om na Rota Zans
brano gdën afgeieid verblijfsrecht voor de derdelandse ouder te
erkennen; her feit dat het gezin zich toch genoodzaakt voelde
bet EU-grondgebied te verlaten, inerkte de rechtbank aan als
persoonsafhankelijk en niet relevantP Dc uitkomst in de zaak
McCarthy lijkt dat oordeel van de Nederiandse rechter te bil
lijken. Dc essentie van bet verbijfsrecht van de Nederlandse
ouder en kinderen wordt niet aangetast ais de derdelandse
ovder bet grondgebied van de EU moet verlaten. Dc Belgische
Raad van State adviseerde op 8 april jl., dus tussen de arresten
Roia Zanabi-ano en McCarthy in. om iedere Beig voor wat betreft
de gezinshereniging dezelfde rechten te geven ais alle andere
Unieburgers, aangezien ReitzZa,nbrano daartoe zou nopen.”Mc
Carthy lijkt evenwel aan te geven dat bet recht op gezinsleven
geen autonooni recht is dat Unieburgers — bij afwezigheid van
een grensoverschrijdend element — tegen hun ‘eigen’ hdstaat
kunnen inroepen.
Dan zijn Cr nog tai van zaken waarbij bet recht op eerbiedi
ging van her gezinsleven een rol speeit (behoud van het ge
zinsleven wanneer een gezinslid dreigt te worden uitgezet of
gezinshereniging door een derdelands gezinslid naar de EU
te halen). Dc vraag is of dat een zeifstandig Unieburgerrecht
is dat voorvloeit uit artikel 20 VWEU. I-let recbt staat immers
niet genoemd in de opsomming van Unieburgerrechten in die
bepaling, maar staat wel in het EU-Grondrechtenhandvest.
Het Hof beantwoordt die vraag niet in Rota Zambi-ano en noemt
bet recht op eerbiediging van bet gezinsieven in McCarthy niet
eens. Zelfs ai zou Rota Zasnbrano ccli eerste houvast bieden voor
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Unieburgers die rich via artikel 20 VWEU willen beroepen op
gezinshereniging wanneer hun gezinsleden die geen Uniebur
ger zijn, niet worden toegelaten tot het grondgebied van hun
eigen’ lidstaat, dan biedt dat niet altijd soelaas. Als bijvoor
beeld de reden is dat die gezinsleden in het land van herkomst
de inburgeringscursus niet hebben gehaald, is het evenwel de
vraag of dat de essentie van dat recht aantast. Dc gezinsher
eniging wordt hen irnmers niet feitelijk onmogelijk gemaakt,
ook al zal dat in individuele gevallen wel tot gevolg kunnen
hebben dat gezinshereniging onmogelijk wordt. Dat is dan de
consequentie van het toepassen van het effectiviteitsbeginsel.
Of dat dan wel in strijd is met de Gezinsherenigingsrichtlijn
(Richtlijn 2003/86/EG) is nu onderwerp van een prejudicidle
procedure!
Ook Nedertandse icinderen die in derde landen verbijven (in
bijvoorbeeld Pakistan) en die bij de ambassade of het consulaat
reis- en/of verblijfsdocumenten aanvragen voor hun ouders of
begeleiders die geen Unieburger zijn, zullen zich ten behoeve
van hen mogelijk kunnen beroepen op Ruiz Zarnbrano on de EU
weer binnen te komen en aldaar met hun ouders ofbegeleiders
te verblijven.
Vreemdelingendetentie wordt wellicht ook geraakt door Ruiz
Zonthrano, orudat het de essentie van het reisrecht aantast, voor
zover dat al niet in strijd is met de Terugkeerrichttijn!2 Wat nu
als ouders zonder Unieburgerschap in vreemdelingendetentie
worden gehouden, terwijl hun kinderen Unieburger zijn? In
dat geval zullen die kinderen, zekerwanneer nj van jonge leef
tijd zijn en bij gebrek aan andere mogetijkheden van opvang,
met hun ouders meegaan in vreemdelingendetentie~~ Dat is
een aantasting van hun reisrecht.~~
Ook buiten het vreemdelingenrecht kan Ruiz Zanibrono conse
quenties hebben. OP grond van artikel 28 Wetboek van Straf
recht kan een veroordeetde het kiesrecht worden ontnomen.
Dat is een aantasting van de essentie van het kiesrecht voor
het Europees Parlement en bij de gemeenteraadsverkiezingen
in de lidstaat waar een Unieburger verblijf houdt. Wij zijn
evenwel van oordeel dat dit in bepaatde gevallen zou kunnen
worden gerechtvaardigd, bijvoorbeeld wanneer iemand is ver
oordeeld wegens verkiezingsfraude.°

8

Conolusie

Ruiz Zatnbrano onderstreept tegelijkertijd het belang dat bet
Hof toekent aan het Unieburgerschap en bet autonome en an
dere karakter ervan ten opzichte van de klassieke vrij-verkeers
bepalingen in het Unierecht. In tegenstelling tot die vrijheden
kunnen de Unieburgerschapsrechten tegen de eigen’ lidstaat
worden ingeroepen zonder dat daarbij sprake hoeft te zijn van
een grensoverschrijdend element. Dc term interne situatie’ is
onzes inziens daarom niet goed meer te gebruiken in de con
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text van het Unieburgerschap. Die term kan tot verwarring
leiden, nu in de zaak Raft Zambrano alle feiten zich binnen één
lidstaat afspeelden (een interne situatie dus) en er toch aan
knopingspunten met bet Unierecht waren. Juister en minder
verwarrend is dan de meer algemene vraag: heeft een situatie
voldoende aanknopingspunten met het Unierecht om binnen
de werkingssfeer ervan te vallen?
In Raft Zarnbrano geeft het Hof aan dat dit het geval is wanneer
de ‘essentie’ van de rechten van een Unieburger door een lid
staat wordt aangetast. Dat is een uitvloeisel van de toepassing
van bet effectiviteitsbeginsel. Het is in Ruiz Zambrano duidelijk
dat de essentie van bet verblijfsrecht wordt aangetast als een
lidstaat geen afgeleid verblijfsrecht toekent aan een ouder
wiens kinderen daar te zijnen laste verblijven en Unieburger
zijn. Welke rechten allemaal nog nicer onder het Unieburger
schap vallen, moet nog worden afgewacht, maar het is na Raft
Zanthrono niet uit te sluiten dat het 1-lof fundamentele rechten
gaat interpreteren als rechten die ontleend zijn aan de status
van Unieburger.
In de praktijk zou dit er OP neer kunnen komen dat de situatie
waarin kinderen die Unieburger zijn en die met hun ouders —
van wie nj afhankelijke zijn — in vreemdelingendetentie wor
den gehouclen, daarmee ook in strijd is met de essentic van bet
recht om vrij te reizen. Indien bet recht op gezinsleven ecn au
tonoom Unieburgerschapsrccht zou zijo, hctgcen na McCarthy
te betwijfelen valt, zal de essentic van dat recht niet worden
aangetast als voor gezinshereniging eerst cen inburgerings
cursus zal moeten zijn behaald, ook at rat dat wel tot gevotg
kunnen hebben dat gezinshereniging in individuele gevallen
onmogelijk wordt. Dat is dan het gevolg van do toepassing van
het effectiviteitsbeginsel.
Naar onze mening is Ritz Zainbrano eon logisch gevoig van do
eerdere uitspraken van bet Hof in Grzelrzyk en Rottrnonn. Met
bet instellen van hot Unieburgerschap hebben do Iidstaten
hun burgers een autonoom burgorschap toegokond dat naast
het ‘eigen’ burgerschap bostaat. Hot is in dat iicht dan ook niot
verwonderlijk dat hot Hof tot do conclusie komt dat lidstaten
bun ‘eigen burgers niet do ossentie van bun Unieburgerschap
mogon ontnomon.

